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عملية اختيار الهوية اإلعالمية املرئية لدولة اإلمارات جاءت نتاج عمل وجهد متواصلني لـ 49 مبدعاً، 
فيها عىل سبعة فرق البتكار  توزعوا  كافة،  الدولة  إمارات  التخصصات، ومن  من مختلف  إماراتياً 
اإلمارات  لدولة  امللهمة  القصة  لرتوي  الفني؛  والتصميم  اإلبداعي  املحتوى  تجمع  متميزة  تصاميم 
للعامل، الختيار األفضل منها يف تصويت عاملي، تعهدت معه اإلمارات بغرس شجرة مقابل كل صوت 
يشارك يف اختيار تصميم هويتها اإلعالمية، األمر الذي شجع املاليني من 185 دولة عىل املشاركة 
يف عملية التصويت حتى زاد إجاميل عدد املصوتني عن عرشة ماليني من داخل اإلمارات وخارجها، 
الذين  العامل،  وذلك يف داللة واضحة عىل أن قصة نجاح اإلمارات حارضة يف أذهان املاليني حول 
يرون فيها النموذج الذي يُحتذى به يف تحقيق النجاح مهام كانت التحديات، وأيقونة العطاء التي 
متد أياديها البيضاء إىل الجميع عند الرضورة، وليس أفضل من تجسيد هذا العطاء من زرع أكرث من 
10 ماليني شجرة يف مناطق عدة يف العامل؛ للمساهمة يف تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ عىل البيئة، 

ولتكون خري شاهد عىل عطاء اإلمارات، ومبادراتها الحضارية التي تخدم البرشية يف كل مكان.
أهم ما مييز الهوية اإلعالمية املرئية لدولة اإلمارات أنها أوالً تم اختيارها من ماليني األشخاص 
اإلنساين  والتواصل  االنفتاح  لقيم  ترجمة  جاءت  فإنها  ولهذا  وخارجها،  اإلمارات  داخل  املحبني 
حول  اآلخرين  مشاركة  يف  ورغبتها  العامل،  دول  مع  تعاملها  يف  اإلمارات  متيز  التي  والحضاري 
العامل يف الرتويج لقصة نجاحها، كنموذج يبعث عىل األمل والنجاح. وثانياً أنها ترمز إىل الوحدة 
أعمدة  شكل  عىل  السبعة»  «الخطوط  فتصميم  املتوحد،  والبيت  الوطني  والتالحم  والتامسك 
شاهقة، ودعائم ثابتة يف األرض ميثل اإلمارات السبع واملؤسسني السبع لدولة االتحاد ويؤكد أن 
ما حققته اإلمارات من إنجازات هو مثار الرؤية املوحدة والتكامل بني الجهود املحلية واالتحادية، 
والتي تقف وراء كل اإلنجازات التي تحققت يف العقود املاضية، وتلك التي تطمح إىل تحقيقها يف 
العقود املقبلة، لتؤكد أن قصة نجاح اإلمارات مستمرة ولن تتوقف ما دامت ترتكز عىل الوحدة 
التي متيز اإلمارات، وهي  العامة  الفلسفة  أنها تعرب عن  . وثالثاً  والتكامل والطموح الالمحدود 
القدرة عىل تحدي املستحيل، فشعار «ال يشء مستحيل»، الذي تم اعتامده لهذه الهوية، يجسد 
إرادة التحدي التي متيز اإلمارات منذ بداية نشأتها، فقد استطاعت التغلب عىل مختلف الصعاب 
التي واجهتها مهام كان حجمها، كام أنها اآلن يف تحدي مستمر يك ترسخ من مكانتها عىل حريطة 
الدول املتقدمة، وصوالً إىل املركز األول يف املجاالت كافة، وفقاً ملئويتها 2071. ورابعاً أنها تعرب 
عن منظومة القيم اإليجابية السبع التي متيز دولة اإلمارات، وتقف وراء مسريتها الحافلة من 
النجاحات واإلنجازات، فهذه القيم واملتمثلة يف (العطاء، االنفتاح، االبتكار، التسامح، املصداقية، 
التواضع واالسترشاف) هي أفضل تجسيد لقصة نجاح اإلمارات، والتي استطاعت من خاللها أن 
تثبت للعامل أجمع أنها قادرة عىل بناء تجربة وحدوية وتنموية فريدة تعرب عن خصوصيتها من 

ناحية وانفتاحها وتعايشها مع العامل من ناحية ثانية.  
اإلعالن عن الهوية اإلعالمية املرئية يف عام «االستعداد للخمسني»، يؤكد أن اإلمارات تستلهم مبادئ 
عاماً  الخمسني  نحو  وواثقة  ثابتة  بخطى  واالنتقال  للمستقبل،  عبورها  يف  الهوية  هذه  وأهداف 
املقبلة، ليس فقط لتعزيز قوتها الناعمة من خالل تسليط الضوء عىل مبادراتها الداعمة للتعايش 
والتقارب بني الثقافات واالنفتاح عىل الحضارات، وإمنا أيضاً يك تكون قصة اإلمارات الناجحة حارضة 
التنمية،  كمصدر إلهام لآلخرين، يستفيدون من دروسها الرثية يف بناء ومتكني اإلنسان، واستدامة 

ومشاركة التجارب الناجحة مع الدول والشعوب.
إن العمل عىل تنفيذ أهداف الهوية اإلعالمية املرئية لدولة اإلمارات ال يقع فقط عىل مؤسسات 
والهيئات  واملؤسسات  الوزارات  جميع  جهود  خاللها  تتكامل  تشاركية،  مسئولية  هو  وإمنا  اإلعالم 
يف الدولة، وكذلك أفراد املجتمع ، مواطنني ومقيمني عىل حد سواء، من أجل نقل قصة اإلمارات 
عىل  واالنفتاح  والتعايش  والتنمية  والبناء  الوحدة  يف  الرائدة  تجربتها  وإبراز  العامل،  إىل  الناجحة 

الثقافات والحضارات، وما تقوم به من مبادرات تسهم يف إثراء الحضارة اإلنسانية.
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وستعمل « قاعدة الجو البحرية » عىل دعم أعامل 
االقتصادية  واملصالح  الجنوبية  الحدود  تأمني 
والرثوات الطبيعية لجمهورية مرص العربية إضافة 
املرصي يف  الجنويب  األسطول  عمليات  دعمها  إىل 

البحر األحمر.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وهنأ 
أخاه   - املناسبة  بهذه  له  ترصيح  يف   - نهيان  آل 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السييس بافتتاح القاعدة 

العسكرية الجديدة ..مشيدا بامكاناتها وتجهيزاتها 
مهمة  نوعية  إضافة  من  متثله  وما  املتطورة 
للقدرات العسكرية املرصية ودعم لحرية املالحة 
وأمنها يف منطقة البحر األحمر إضافة إىل أهميتها 
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يف خدمة مرشوعات التنمية مبا تضمه من رصيف 
بحري ومطار ومحطة لتحلية املياه.

وقال سموه : إن القوات املسلحة املرصية ليست 
حصنا ملرص الشقيقة فقط وإمنا هي قوة لكل العامل 

العريب ألن قوة مرص هي قوة للعرب جميعا ..
مضيفا أن مرص بقواتها املسلحة القوية واملتطورة 

متثل عنرص استقرار وسالم يف املنطقة.
اإلمارات  دولة  بني  العالقات  أن  سموه  وأكد 
العربية املتحدة وجمهورية مرص العربية أخوية 

عىل  وتجذرها  بعمقها  وتتسم  واسرتاتيجية 
املستويني الرسمي والشعبي يف ظل الرؤى املتسقة 
التشاور  عىل  املشرتك  والحرص  قيادتيهام  بني 
يف  والتحديات  وامللفات  القضايا  حول  املستمر 

البيئتني اإلقليمية والدولية واإلميان بوحدة الهدف 
واملصري.

العسكرية  القدرات  تعزيز  أن  إىل  سموه  وأشار 
املكتسبات  حامية  يف  يسهم  والعربية  املرصية 

:
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اآلمنة  البيئة  ويوفر  املنطقة  لشعوب  التنموية 
األمن  وتعزيز  والحضاري  االقتصادي  للتطور 
وإمنا  اإلقليمي  املستوى  عىل  فقط  ليس  والسلم 
متثله  ما  إىل  بالنظر  كذلك  العاملي  املستوى  عىل 
من  األوسط  الرشق  ومنطقة  العربية  املنطقة 
العامل  أمن  إىل  بالنسبة  كبرية  اسرتاتيجية  أهمية 

كله ومصالحه.
املرصي  الجندي  به  يتمتع  مبا  سموه  وأشاد 
وجاهزية  متقدمة  ومهارات  عالية  كفاءة  من 
واستعداد انعكست عىل دقة تنفيذ ختام عمليات 
التمرين الحي « قادر 2020 » الذي نفذ يف البحر 

األحمر.
وشدد سموه - يف ترصيحاته عىل هامش حضوره 
أن  عىل   - املرصية  العسكرية  القاعدة  افتتاح 
واالستقرار  التنمية  إىل  تتطلع  العربية  الشعوب 
التدخالت  لكن  والحروب،  الرصاعات  وتنبذ 
تسبب  التي  هي  املنطقة  شؤون  يف  الخارجية 
..داعياً  واملقدرات  الجهود  وتستنزف  التوترات 
إرساء  يف  بفاعلية  اإلسهام  إىل  الدويل  املجتمع 
شعوبها  طموحات  يحقق  مبا  املنطقة  يف  السالم 

يف التطور والبناء.

وقد بدأت مراسم االفتتاح بوصول صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس 
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من  مرص  ضيوف  من  وعدد  السييس  عبدالفتاح 
الدول الصديقة والشقيقة و وزراء الدفاع ورؤساء 
األركان إىل قاعدة برنيس العسكرية حيث عزف 
قام  ثم  العربية  مرص  لجمهورية  الوطني  السالم 
القوات املسلحة عىل  السييس برفع علم  الرئيس 

قاعدة برنيس العسكرية إيذانا بافتتاحها.
املسلحة  القوات  تدريب  هيئة  رئيس  ألقى  ثم 
كلمة قدم خاللها رشحا حول الفكرة االسرتاتيجية 
أن  مؤكدا   ..  »  2020 قادر   » للمناورة  التعبوية 
املسلحة  القوات  قدرة  عىل  تأكيدا  تأيت  املناورة 
الشاملة  الدولة  قوى  إحدى  بوصفها  املرصية 
واستعدادها الدائم لحامية أمن أراضيها وسالمتها 
واملياه اإلقليمية واملصالح القومية يف االتجاهات 

االسرتاتيجية كافة.
فيلم  عرض  القاعدة..  افتتاح  مراسم  وشملت 
تسجييل بعنوان « القوة والسالح « تناول مراحل 
إنشاء قاعدة برنيس العسكرية املتكاملة وجهود 
العاملية  التسليح  نظم  ألحدث  وفقا  تسليحها 
القوات  لجهود  استمراراً  إنشاؤها  يأيت  حيث 
وقدراتها  منظوماتها  تطوير  يف  املرصية  املسلحة 
بجانب  كافة  االسرتاتيجية  االتجاهات  القتالية يف 
رفع علم القوات املسلحة عىل القواعد العسكرية 

والقطع البحرية والجوية.
كام تضمنت املراسم فيلام تحت عنوان «حامية 
وطن» تناول مراحل تنفيذ املناورة « قادر 2020» 
مع  بالتعاون  كافة  الرئيسية  األسلحة  مبشاركة 
هيئات وإدارات القوات املسلحة لتؤكد جاهزيتها 

لتنفيذ مختلف املهام التي توكل إليها.

قاعدة  سامء  يف  عرضا  الجوية  القوات  وقدمت 
من  عدد  خالله  قامت  حيث  العسكرية  برنيس 
الحامية  بتنفيذ مهام  املقاتلة  الجوية  التشكيالت 
الجوية ألسلحة الجو من خالل االستطالع للمجال 
الجوي والحراسة املبارشة بتشكيالت من طائرات 
متعددة املهام وفرت الحامية للقوات واألهداف 
واستطالعه  الجوية  العدو  هجامت  من  الجوية 
القتالية  الكفاءة  ذات  املقاتالت  بواسطة  الجوي 
العالية .. ويف التوقيت ذاته نفذت مجموعة من 
طائرات النقل االسرتاتيجي عددا من املهام لنقل 
الصاعقة  قوات  من  الخاصة  الوحدات  من  عدد 
االسرتاتيجي  العمق  يف  مبهام  للقيام  واملظالت 

"2020 "



105772020

والتعبوي للعدو.
ثم انتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وفخامة الرئيس املرصي والحضور إىل مركز 
العسكرية  برنيس  القيادة االسرتاتيجية يف قاعدة 
إلدارة املناورة عىل االتجاهات االسرتاتيجية كافة 
العمليات  مراكز  عىل  آليا  السيطرة  وتحقيق 
لألفرع الرئيسية والتشكيالت التعبوية والقيادات 
يف  تتم  التي  الرئيسية  األنشطة  بعض  وإدارة 

املناورة «قادرة 2020» ..
الرئيسية  األفرع  عرض  إىل  استمعوا  حيث 
أبرز  تضمنت  والتي  التعبوية  والتشكيالت 
أعىل  وتحقيق  املناورة  يف  املنفذة  األنشطة 
املهام  كافة  لتنفيذ  والكفاءة  االستعداد  درجات 
لحامية الحدود والسواحل املرصية.. كام استمعوا 
اإلرهاب  ملكافحة  القناة  رشق  قوات  جهود  إىل 
امليدانيني  والثالث  الثاين  الجيشني  مع  بالتعاون 
وسط  و  شامل  مبناطق  اإلرهاب  عىل  للقضاء 

سيناء.

ومن خالل منظومات نقل الحدث.. شهد الحضور 
عملية مداهمة إلحدى البؤر اإلرهابية املرصودة 
مبناطق مكافحة النشاط اإلرهايب يف شامل سيناء.

عبدالفتاح  الرئيس  وفخامة  سموه  شهد  فيام 

املروحيات  حاملة  منت  عىل  والضيوف  السييس 
مجموعة   » السادات  أنور  مسرتال   » طراز  من 
البحرية  القوات  نفذتها  التي  األنشطة  من 
2020 قادر   » للمناورة  الرئيسية  املرحلة  خالل 
القوات  من  قتالية  مجموعات  تنفيذ  تضمنت   »
يهدد  جوي  هجوم  اعرتاض  عملية  البحرية 
بواسطة  األحمر  بالبحر  القتالية  املجموعات 
الصواريخ سطح / جو نفذتها الفرقاطة « جويند» 

والنشات الصواريخ من طراز « سليامن عزت ».
وتضمنت الفعاليات تنفيذ الغواصة « طراز 209» 
مهمة اعرتاض مجموعة قتالية معادية من خالل 
إطالق « الطوربيدات » عليها وتدمريها بالشكل 
البحرية يف  القوات  براعة رجال  يربز مدى  الذي 

تنفيذ املهام املوكلة إليهم ..
واستمعوا إىل ملخص لألنشطة القتالية كافة التي 
البحرين  يف  البحري  العمليات  مرسح  يف  نفذت 
األحمر واملتوسط ضمن فعاليات املناورة « قادر 

.«2020

«2020 »
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جاهزية  مدى   «2020 «قادر  املناورة  وأظهرت 
واستعداد القوات املشرتكة لتنفيذ املهام باحرتافية 
وروح معنوية مرتفعة للذود عن تراب الوطن فيام 
متيزت املناورة مبشاركة عدد من الطائرات املقاتلة 
املنضمة حديثا إىل القوات الجوية إضافة إىل عدد 
انضمت إىل  التي  الحديثة  البحرية  الوحدات  من 

األسطول البحري املرصي خالل العقد املايض.
قرب  األحمر  البحر  ساحل  عىل  القاعدة  وتقع 
أسوان  مدينة  رشق  الجنوبية  الدولية  الحدود 
فيام تبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة 
بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا 
من الوحدات القتالية واإلدارية وميادين للرماية 
والتدريب عىل جميع األسلحة إضافة إىل رصيف 
تجاري بطول 1200 مرت وعمق 17 مرتاً ويشمل 
ركاب  استقبال  ومحطة  وخدمية  إدارية  مباين 

وأرصفة متعددة األغراض بطول 300 مرت بجانب 
مرت   400 بطول  العامة  البضائع  لتخزين  أرصفة 
500 بطول  الحاويات  تخزين  وساحات  وأرصفة 

مرت إضافة إىل مطار برنيس الدويل ومحطة لتحلية 
مياه البحر بطاقة 3400 م3/ يوم وشبكة متكاملة 

من الطرق الرئيسية.
ويتمثل الهدف االسرتاتيجي إلنشاء قاعدة برنيس 
املرصية  السواحل  وتأمني  حامية  يف  العسكرية 
االقتصادية  االستثامرات  وحامية  الجنوبية 
والرثوات الطبيعية ومواجهة التحديات األمنية يف 
نطاق البحر األحمر فضال عن تأمني حركة املالحة 
العاملية عرب محور الحركة من البحر األحمر وحتى 
بها  املرتبطة  االقتصادية  واملناطق  السويس  قناة 

وذلك ضمن رؤية مرص املستقبلية 2030.
املرصي  الرئيس  وفخامة  سموه  حرض  بعدها 
عىل  سيعمل  الذي  الدويل  برنيس  مطار  افتتاح 
القامئة  السياحية  واملشاريع  السياحة  خدمة 

واملخطط لها يف جنوب مرص.
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صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 
يف قرص سموه مبدينة «صقر بن محمد»، سعادة 
اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل السعدي، قائد 
كلية الدفاع الوطني والوفد املرافق له ومنتسبي 

الدورة السابعة يف الكلية.
خالل  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وأشاد 
اللقاء بالدور املحوري الذي تقوم به كلية الدفاع 
يسهم  مرموقاً  أكادميياً  رصحاً  تعد  التي  الوطني 
للقوات  الرفيعة  الدولية  املكانة  عىل  الحفاظ  يف 
املسلحة اإلماراتية عرب صقل املهارات االسرتاتيجية 
املتطلبات  ملواكبة  الوطنية  للكوادر  والعسكرية 

املجال،  هذا  يف  الحاصلة  واملستجدات  املتسارعة 
فضالً عن دورها كمنصة لتطوير الفكر االسرتاتيجي 

والدراسات األمنية املتقدمة.
وشدد سموه عىل أهمية إعداد وتأهيل القيادات 
اإلماراتية العسكرية واملدنية ورفع قدراتهم عىل 
تحديد وتقييم تحديات األمن الوطني واإلقليمي 
وتوظيف  إدارة  ومتطلبات  أسس  وفهم  والدويل، 
الوطنية  املصالح  حامية  أجل  من  الدولة  موارد 
يف  الفعال  اإلمارات  تواجد  تعزيز  عىل  والعمل 

كافة املحافل.
صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  وحث 
الجد  عىل  السابعة  الدورة  منتسبي  القاسمي 

واالجتهاد واملثابرة يف التحصيل العلمي لتحقيق 
نهضة  اإلسهام يف  استفادة مبا ميكنهم من  أقىص 
الرشيدة  القيادة  رؤية  وتحقيق  ورفعته  الوطن 
وتطلعات دولة اإلمارات الهادفة إىل تعزيز نهجها 
اإلقليمية  الظروف  مع  التعاطي  يف  املتكامل 
والدولية وترسيخ منوذج التنمية املستدامة الذي 
والسياسية  األمنية  املجاالت  مختلف  يف  تتبناه 

واالقتصادية.
وثقته  اإلمارات  بشباب  فخره  عن  سموه  وعرب 
الكاملة يف قدرتهم عىل االضطالع بكل ما يلقى 
مؤكداً ومسؤوليات،  مهام  من  عاتقهم  عىل 
انطالقاً للمستقبل  وذخريته  الوطن  عتاد  أنهم 
املجتمع  عليها  يقوم  التي  األصيلة  الثوابت  من 
العزيز  للوطن  الوالء  يف  واملتمثلة  اإلمارايت 
تألو  ال  التي  املعطاءة  قيادته  حول  وااللتفاف 
جهداً يف خدمة شعبها، وتبذل الجهود املتواصلة 
بغية  الشابة  لألجيال  كافة  الدعم  سبل  لتوفري 
املزيد من  بالعلم ودفعها نحو تحقيق  تسليحها 
التقدم املعريف مبا يسهم يف إعالء مكانة الدولة يف 

جميع املحافل واألوساط.
عن  الكلية  وفد  أعضاء  أعرب  جانبهم  من 
سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن 
تحقيق  عىل  الحرص  مؤكدين  القاسمي،  صقر 
لخدمة  وتوظيفها  الكلية  وطموحات  أهداف 

الوطن وصون مكتسباته.
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تستضيف إمارة أم القيوين العرض العسكري «حصن 
االتحاد 7» الذي تنظمه القوات املسلحة خالل شهر 
الكورنيش برعاية صاحب  الجاري يف منطقة  فرباير 
السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس 

األعىل حاكم أم القيوين .
القيادة  رؤية  مع  الكبري  الحدث  هذا  وينسجم 
الحكيمة يف إظهار الدور املهم الذي تقوم به القوات 
املسلحة الباسلة يف حفظ أمن الوطن واملواطن وكل 
مقيم عىل أرض اإلمارات والتي وصلت بدعم قيادتها 
الرشيدة وعزم رجالها ووالئهم إىل درجة عالية من 
الكفاءة واالحرتاف وتتقاسم رشف الدفاع عن اإلخوة 
وتقف مع الشقيق يف محنته ويف الوقت ذاته تحمل 
األمل إىل بقاع األرض نجدة للصديق وعونا للمحتاج 
إليه من قوة  فكانت عنوان عزة الوطن ملا وصلت 
املهام  تنفيذ  عىل  وقدرة  وكفاءة  وجاهزية  واقتدار 

والواجبات.
القدرات  إظهار  إىل  العسكري  العرض  ويهدف 
املتطورة لقواتنا املسلحة وما يتمتع به أفرادها من 
ميدانية  وخربات  ومهارات  وتفان  وإقدام  شجاعة 
باإلضافة إىل ما متتلكه من معدات وتقنيات حديثة 
ما جعل منها درعا واقية للوطن تحمي مكتسباته 
وتعزز التنمية املستدامة وتصون مسريته االتحادية 
تعصف  التي  والتهديدات  التحديات  مواجهة  يف 

مبنطقتنا والعامل أجمع.
ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال 
إبراز  يف  يسهم  الذي  الكبري  العرض  هذا  باستضافة 
القدرات القتالية العالية لقواتنا املسلحة وإمكانيات 

منتسبيها يف مختلف الوحدات والتشكيالت للتصدي 
لكل الطامعني والدفاع عن الحق والعدل .

العسكري  الحدث  هذا  دعم  عىل  سموه  وأكد 
للدور  تثميناً  فعالياته  وإنجاح   «  7 االتحاد  «حصن 
االسرتاتيجي الذي تقوم به القوات املسلحة يف تعزيز 
اإلمارات واملنطقة ونرصة  األمن واالستقرار يف دولة 

القضايا العربية.
ووجه سموه الجهات الحكومية كافة بوضع جميع 
اللجنة  ترصف  تحت  اإلمارة  يف  املتاحة  اإلمكانيات 
الحدث  لهذا  متميزة  استضافة  يضمن  مبا  املنظمة 
ويعكس مكانته الهامة .. مشريا إىل أن استضافة مثل 
هذه األحداث تعترب واجباً وطنياً يجب عىل الجميع 
دعمه وتوفري كل اإلمكانيات وأنه عىل ثقة كبرية يف 
قدرة الجهات املشاركة عىل إنجاح هذا الحدث من 
اللجنة املنظمة  بينها وبني  التعاون والتنسيق  خالل 
أهدافها  لتحقيق  كافة  الالزم  الدعم  أنواع  وتقديم 

أبناء  كل  واجب عىل  العروض  مثل هذه  وأن دعم 
املسلحة  للقوات  ووفاء  ومحبة  تقديرا  الوطن  هذا 
حامياً درعاً  بتضحياتهم  يشكلون  الذين  وملنتسبيها 
واستقراره  أمنه  عىل  واملحافظة  الوطن  ملكتسبات 
ويجسدون بتفانيهم روح الوطنية والتالحم واالنتامء.

للعرض  املنظمة  اللجنة  رئيس  أكد  جانبه  من 
العسكري أن «حصن االتحاد 7» يشتمل عىل العديد 
من الفعاليات واملحاور عىل رأسها العرض العسكري 
بهدف  املسلحة  القوات  املشرتك ملختلف تشكيالت 
إبراز التكامل واالنسجام فيام بينها باإلضافة إىل تنفيذ 
عمليات ميدانية مثل املداهامت الحية التي تعكس 
لقواتنا  القتالية  واإلمكانات  للقدرات  واقعية  صورة 
املسلحة يف تنفيذ عمليات األمن الداخيل .. مشريا إىل 
أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة الوحدات 
القتالية كافة بحجم أكرب عرب الرتكيز عىل العمليات 

املشرتكة بني جميع الوحدات.
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2019
.

محمد  لبطولة  التفوق  درع  منافسات  يف  وشارك 
 2200 للجوجيتسو  الرابعة  نهيان  آل  زايد  بن 
العب من الحاصلني عىل الحزام األزرق واألحزمة 
يف  وشارك  التدريبي2019،  العام  خالل  امللونة 
درع التفوق لبطولة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
الثالثة للجوجيتسو 1086 العبا من الحاصلني عىل 
الحزام األزرق، وكانت القوة والعزمية هي عنوان 

املنافسات إلحراز الفوز والتتويج بامليداليات.
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  بطولة  اشتملت  وقد 
واألحزمة  األزرق،  الحزام  منافسات  عىل  الرابعة 
وفئة  سنة،   18-29 من  البالغني  لفئة  امللونة 
األساتذة 30 سنة فأكرث مبشاركة عدد / 10/ قيادات 
فيام اشتملت بطولة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
األزرق  الحزام  منافسات  للجوجيتسوعىل  الثالثة 

للبالغني من 29-18 سنة مبشاركة / 8 /قيادات.

معايل  يرافقه  زايد  بن  حامد  الشيخ  سمو  وقام 
رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق 
أركان القوات املسلحة بتكريم و توزيع الكؤوس 

والدروع عىل القيادات الفائزة.
التوفيق  دوام  لهم  متمنياً  الفائزين  سموه  وهنأ 
ختام  بحضور  سعادته  عن  معربا  والتميز 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  لبطولتي  املنافسات 
الثالثة  واالحتياطية  الوطنية  والخدمة  الرابعة، 
مبستوى  سموه  أشاد  حيث   2019 للجوجيتسو 
والذهنية  البدنية  القوة  أظهرت  التي  املنافسات 
للمشاركني، والتطور الكبري لرياضة الجوجيتسو يف 

دولة اإلمارات.
تحظى  الجوجيتسو  رياضة  ”ان  سموه  وقال 
بناء  تعزز  انها  حيث  الرشيدة  القيادة  باهتامم 
ملامرسيها،  والذهنية  والنفسية  البدنية  القدرات 
وترتقي باألخالق واملنافسة الرشيفة لدى أبنائنا... 
يف  تساهم  البطوالت  هذه  مثل  ان  إىل  منوهاً 
عىل  نرشها  يف  وتساعد  بأهميتها  الوعي  تعميق 

أكرب نطاق ممكن داخل اإلمارات وخارجها“.
وأحرزت قيادة حرس الرئاسة افضل مركز تدريب 
 / الشبك  وادي   92 الخاص  الحرس   / جوجيتسو 
الجوية  القوات  قيادة  حلت  فيام  األول،  املركز 
املنهاد  قاعدة  تدريب  الجوي/مركز  والدفاع 
القوات  قيادة  وجاءت  الثاين،  املركز  يف  الجوية 
الربية / لواء زايد مركز البطائح/ يف املركز الثالث.
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الوطنية  الخدمة  بطولة  درع  نتائج  وأسفرت 
واإلحتياطية الثالثة للجوجيتسو عن حصول قيادة 
التدريبي  للعام  التفوق  درع  عىل  الربية  القوات 
الحيوية  املنشآت  حامية  جهاز  وحصل   ،  2019
قيادة  فيام حصلت  الثاين،  املركز  والسواحل عىل 
أسفرت  فيام  الثالث.  املركز  عىل  الرئاسة  حرس 
آل  زايد  بن  محمد  لبطولة  التفوق  درع  نتائج 
قيادة  حصول  عن  للجوجيتسو  الرابعة  نهيان 
التدريبي  للعام  التفوق  درع  عىل  الربية  القوات 
2019 ، وحصلت قيادة كلية زايد الثاين العسكرية 
عىل املركز الثاين فيام حصلت قيادة حرس الرئاسة 

عىل املركز الثالث.
وقد تم تقديم استعراض فني يف القتال العسكري 
بغرض  الجوجيتسو  مهارات  بإستخدام  القريب 
الخصم  عىل  الهجوم  أو  النفس،  عن  الدفاع 
تظهر  تقنيات  عدة  املهارات  هذه  وتتضمن 
املقاتل  الجندي  لدى  الجوجيتسو  فاعلية  مدى 
تكريم  وتم  الخصم،  عىل  والسيطرة  اإلخضاع  يف 
الالعبني والقيادات الفائزة وأخذ الصور التذكارية 

مع راع الحفل.
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة 

للشؤون  الدولة  وزير  واكاميا  كنجي  معايل 
سامل  مطر  سعادة  بحضور  الياباين،  الخارجية 

الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
والتنسيق  التعاون  عالقات  الجانبان  واستعرض 
املشرتك بني دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة 
اليابان يف املجاالت والشؤون الدفاعية والعسكرية 
املصالح  يخدم  مبا  التعاون  هذا  تعزيز  وأهمية 

املتبادلة للبلدين الصديقني.
واكاميا  كنجي  معايل  بزيارة  البواردي  ورحب 
قيادتها  وبتوجيهات  اإلمارات  دولة  حرص  مؤكداً 

الرشيدة عىل تعزيز تعاونها مع اليابان.
كام تم خالل اللقاء بحث آخر التطورات والقضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادل 

وجهات النظر بشأنها.
حرض اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني يف 

وزارة الدفاع وأعضاء الوفد املرافق للضيف.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
بأبوظبي،  الوزارة  مقر  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة 
جمهورية  سفري  مينيليكوف  ماديار  سعادة 
كازاخستان لدى الدولة، بحضور سعادة مطر سامل 

الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
التعاون  اللقاء عالقات  الجانبان خالل  واستعرض 
العربية  اإلمارات  دولة  بني  املتميزة  والصداقة 
تعزيزها  وسبل  كازاخستان،  وجمهورية  املتحدة 

الدفاعية  السيام  املجاالت،  كافة  يف  وتنميتها 
استعراض عدد  اللقاء  تم خالل  والعسكرية. كام 
ذات  والدولية  اإلقليمية  والتطورات  القضايا  من 

االهتامم املشرتك وتبادل اآلراء حولها.
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى 
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة « كال عىل 
حده » الفريق أول كوستاندينوس فلوروس رئيس 
و  اليوناين  الوطني  للدفاع  العامة  األركان  هيئة 
أركان  رئيس  لوكوانرت  فرانسو  الركن  أول  الفريق 

القوات املسلحة الفرنسية و ذلك يف إطار الزيارة 
التي قام بها معاليه إىل كل من اليونان و فرنسا. 
الفرنيس  و  اليوناين  املسؤولني  معاليه مع  وبحث 
املشرتك  والعمل  التعاون  اللقاءين عالقات  خالل 
وجمهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني 

الجوانب  يف  خاصة  الصديقتني  وفرنسا  اليونان 
جانب  إىل  العسكرية..  و  الدفاعية  والشؤون 
القضايا  من  عدد  بشأن  النظر  وجهات  تبادل 

واملوضوعات ذات اإلهتامم املشرتك .

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
أبوظبي  يف  الوزارة  مبقر   - الدفاع  لشؤون  دولة 
- سعادة بافان كابور سفري جمهورية الهند لدى 
الدولة ، بحضور سعادة مطر سامل عيل الظاهري 

وكيل وزارة الدفاع .
ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفري 
الهندي .. متمنياً له التوفيق والنجاح يف أداء مهام 
عمله مبا يسهم يف تعزيز عالقات التعاون املشرتك 

بني البلدين الصديقني عىل مختلف الصعد.
وجرى - خالل اللقاء - بحث سبل دعم وتطوير 
وجمهورية  اإلمارات  دولة  بني  الثنائية  العالقات 
الدفاعية  وخاصة  املجاالت  مختلف  يف  الهند 

والعسكرية، مبا يحقق املصالح املشرتكة.
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وأكد سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد 
االحتفال  أن   - املناسبة  بهذه  له  العلوي - يف كلمة 
بـ“يوم الوحدة“ ميثل احتفاًء باملسرية الطويلة الحافلة 
الجوي يف دولة  الجوية والدفاع  للقوات  باإلنجازات 
اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك بإنجازات القوات 
بدور  الدولة  تأسيس  منذ  اضطلعت  التي  املسلحة 
بارز يف حامية مقدراتها، والدفاع عن ترابها الغايل يف 

مواجهة كل األخطار والتهديدات.
نرفع  بأن  نترشف  املبارك،  اليوم  هذا  يف   “: وأضاف 
سيدي  مقام  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، 
وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب ”رعاه الله“ ، وإىل سيدي صاحب السمو 
أبوظبي  عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
أبناء  وإىل   ، املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
القوات املسلحة ورجالها الذين رضبوا أروع األمثلة يف 
الوطنية والفداء، والذين ال يزالون ماضني عىل النهج 
الذي رسمه لنا باين دولة اإلمارات ومؤسسها املغفور 
له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه“.

الوحدة،  ليوم  واألربعني  الرابعة  الذكرى  :“ يف  وقال 
القوات  إليه  ما وصلت  تعاىل عىل  الله  نحمد  فإننا 
الجوية والدفاع الجوي من جاهزية عالية، واستعداد 
وقد  العامل.  من  مكان  أي  يف  املهام  أصعب  لتنفيذ 
أبنائنا  أداء  مستوى  أن  السابقة  السنوات  أكدت 
املؤسسات  كل  لدى  واالحرتام  اإلعجاب  مثار  كان 

.

العسكرية العريقة، والخرباء واملحللني الذين أشادوا مبا 
أظهره أبناؤنا من كفاءة ومهارة وشجاعة يف كل املهام 
التي أسندت إليهم. ويعود هذا املستوى املتميز إىل 
جهود القيادة الرشيدة التي وفرت ألبنائها يف مختلف 
أفرع القوات املسلحة أفضل الظروف، وأرقى أشكال 
منظومات  وأحدث  والتدريب،  واإلعداد  التأهيل 
األسلحة يف العامل، وذلك كله يف إطار عملية مدروسة 
عىل  والعسكري  السيايس  القرار  التخاذ  ومخططة 

النحو الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج“.
إننا ونحن ندخل عام االستعداد للخمسني،   “: وقال 
والتطوير  النجاحات  من  راسخة  أرض  عىل  نقف 
املستمر للقدرات لدى قواتنا الجوية والدفاع الجوي، 
وننظر إىل املستقبل بثقة وأمل، ومنتلك رؤية واضحة 
واملحتملة  القامئة  والتهديدات  واملخاطر  للتحديات 

وطرق التغلب عليها، ونعاهد القيادة الرشيدة وأبناء 
الوطن الغايل أن نكون الذراع الضاربة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، والدرع الحامية له ضد كل من تسول 

له نفسه املس بأمن بلدنا الغايل“.
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي أظهر مدى التطور 
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  مسرية  واكب  الذي 
املرموقة  واملكانة  نشأتها  منذ  الخارجية  ومشاركاتها 
التي وصلت إليها حتى أصبحت اليوم من أكرث القوات 
الجوية تقدما وتجهيزا عىل املستوى الدويل واإلقليمي 

ومصدر عز وفخر لهذا الوطن.
عقب ذلك، قام سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص 
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي  محمد 
بتكريم املتميزين من الضباط وضباط الصف وأفراد 

ومدنيني من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.
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عدم  من  حالة  هي  الفردي  الصعيد  عىل  فالتوتر 
من  باإلنسان  يحيط  مام  بالقلق  والشعور  الطأمنينة 
املتغريات؛ األمر الذي يؤثر يف سلوكه ويجعله يتعامل مع 
اآلخرين بطريقة مختلفة كل االختالف عن الشخص غري 
املتوتر واملطمنئ. فالشخص املتوتر يرتاب من األخرين 
ويشك يف ترصفاتهم، مام يحد من قدرته عىل التعامل 
معهم بشكل أكرث تفاعل وتعاون وتبادل مشرتك. وهناك 
عىل  بالتايل  ينعكس  مام  الشعور،  ذات  تحمل  دول 

سلوكها، وهذا ما يهمني التطرق إليه يف هذه املقالة.
ما الذي يؤسس للدولة املتوترة؟ يف الغالب فإن الدولة 
يف  السائد  الفكر  عن  يختلف  فكر  تحمل  املتوترة 
النطاق اإلقليمي الذي تعيش فيه. فمثالً دولة تحمل 
فكر ديني مختلف عن الفكر الديني السائد يف إقليم 
ما يجعل مثل هذه الدولة أكرث توتراً باعتبارها تعيش 
التي  األخرى  الدول  نوايا  من  اطمئنان  عدم  حالة  يف 
للفكر  املخالف  الديني  قد تعمل ضدها وضد فكرها 
السائد لدى دول املنطقة. فدولة شيعية مثل  الديني 
إيران ستحمل دامئاً حالة التوتر ألنها تعتقد أن الدول 
السنية املحيطة بها تعمل ضدها وضد فكرها الديني. 
لذلك نجد حالة التوتر هذه تلقي بضاللها عىل سياستها 
الخارجية السيام تجاه محيطها اإلقليمي نحو مزيد من 
السعي لتحقيق ليس فقط التوازن يف القوة والتهديد بل 
واالخالل به لصالحها يك ال تكون هي الطرف األضعف 
يف املنطقة. وبالتايل فإن حالة التوتر التي تعيشها إيران 
باعتبارها دولة متوترة يلقي بضالله عىل الحالة العامة 

للسلوك اإليراين تجاه دول املنطقة. 
يف  أساسياً  دوراً  يلعب  السيايس  النظام  شكل  أن  كام 
تحديد الدولة املتوترة. فالدولة التي تتبع نظام سيايس 
السيايس املعمول به والسائد يف دول  للنظام  مخالف 
تتبع  التي  الدول  من  توتراً  أكرث  تصبح  معينه  منطقة 
ذات النظام. فالدولة الدميقراطية التي تعيش يف بيئة 
غريها  من  توتراً  أكرث  تصبح  دميقراطية  غري  إقليمية 
من دول املنطقة، كام أن الدولة غري الدميقراطية التي 
تعيش يف محيط دميقراطي تصبح أكرث توتراً خوفاً عىل 
نظامها السيايس من تأثري الدول صاحبة النظام السائد. 
دامئاً  تخىش  ولكنها  وناجحة  كبرية  دولة  مثالً  فالصني 
تزايد الدميقراطيات يف نطاقها اإلقليمي، لذلك نجدها 
والتايواين،  الجنويب،  والكوري  الياباين،  النموذج  تخىش 
وتعارض االنفتاح الكوري الشاميل وتغري نظامه إىل نظام 

. :
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دميقراطي. فالصني ميكن اعتبارها دولة متوترة بسبب 
الفكر  تعزز  أن  شأنها  من  محاوالت  أية  من  خشيتها 

الليربايل السيايس يف املنطقة. 
أكرث  االستبدادية  الدول  اعتبار  ميكن  أخرى  جهة  من 
توتراً من الدول غري االستبدادية ألن الحاكم االستبدادي 
يعلم جيداً بأنه يف حالة قلق مستمر من شعبه الذي ال 
يوفر لهم الحكم الرشيد الذي من شأنه أن يُحقق الحياة 
والفرض  بالقوة  يحكم  املستبد  فالحاكم  لهم.  الكرمية 
والتخويف، األمر الذي ال يجعل رضا الناس عنه نتاج 
محبة صادقة بل بسبب الخوف منه. ويف هذه الحالة 
التوتر  من  مستمرة  حالة  يف  الحاكم  هذا  مثل  يضل 
والشعوب  الدول  من  اآلخرين  أو  شعبه  من  خشية 
التي قد تتعاطف مع شعبه. فالزعيم الكوري الشاميل 
كم جونغ أون يحكم بالقوة والتخويف وليس بالرىض 
الشعبي، األمر الذي يجعله يعيش يف حالة توتر تدفعه 
الخصوم  وغري  للخصوم  والتصفيات  االغتياالت  نحو 
يف  الشاملية  فكوريا  له.  تحدي  يشكلون  قد  الذين 
سياستها الداخلية والخارجية تعتمد عىل التوتر املستمر 

يف صياغة ترصفاتها الداخلية والخارجية. 
باإلضافة إىل ذلك فأن الدولة الضعيفة عسكريا تكون 
هي أيضاً يف حالٍة دامئٍة من التوتر إذا ما كان يف نطاقها 
فالدول  عنها.  أقوى  عسكرية  قوة  ذو  دول  اإلقليمي 
القوية تحب مامرسة الهيمنة يف النطاق اإلقليمي عىل 
جميع الدول األخرى األقل قوة منها، مام يجعل الدول 
الدول  من  الخوف  هاجس  تعيش  عسكرياً  الضعيفة 
األقوى عسكرياً ومن نواياها التي ال متثل مصلحة معربة 

عن حال الدولة الضعيفة.
عامل اليوم عامل مليئ بالدول املتوترة ألن هناك الكثري 
من الدول يف إقليم معني تحمل فكر مختلف عن الدول 
األخرى يف اإلقليم، ودول تحمل نظم سياسية مختلفة 
ضعيفة  وأخرى  مستبدة،  ودول  البعض،  بعضها  عن 
والخوف  التوتر  هاجس  يجعل  الذي  األمر  عسكرياً، 
والخشية حارضة يف عقول ونفوس قيادات الدول التي 

ميكن تصنيفها بأنها دول متوترة. 
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شاركت القيادة العامة للقوات املسلحة يف فعاليات 
الدورة الـ 14 من معرض ” توظيف أبوظبي 2020» 
يناير  الفرتة من 27 وحتى 29  انطلقت خالل  التي 

املايض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض .
معايل  بحضور  للمعرض  الدورة  فعاليات  وانطلقت 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الذي 
تقدمه  ما  عىل  واطلع  املسلحة  القوات  جناح  زار 
القوات املسلحة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية 

ونظم تعليمية متطورة.

وتأيت املشاركة يف معرض التوظيف انطالقا من إميان 
القوات املسلحة العميق بدورها ومسؤوليتها الوطنية 
املتوفرة  الوظيفية  الفرص  عىل  الوطن  أبناء  الطالع 
والتقدم  البناء  لعملية  األساسية  الركيزة  باعتبارهم 
واستقطاب أكرب عدد ممكن من املتقدمني للوظائف 
الدولة ممن تنطبق عليهم  من مواطني ومواطنات 

رشوط االلتحاق بالوظيفة.
يف هذا الصدد وانطالقا من إميانها بأهمية التدريب 
والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية 
كافة  املسلحة  القوات  دعت  دوليا،  عليها  متعارف 
التدريب  برامج  إىل  لالنضامم  املواطنني  الطالب 

املتنوعة لديها وخاصة برنامج الدبلوم املهني لعامي 
2019 / 2020 والذي سيكون ملدة عام وهو معتمد 
الوطنية  والهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 

للمؤهالت.

ويطرح الربنامج العديد من التخصصات منها دبلوم 
ودبلوم  ميكانيكا  فني  ودبلوم  اإللكرتونيات  فني 
اإللكرتونيات ودبلوم فني كهرباء مع توافر النشاطات 
عىل  املستمر  والتطور  الدورية  والرتقيات  الواسعة 

املستويني العلمي والعميل .
ووفرت إدارة الجناح، طريقة إلكرتونية ذكية للتقدم 
للوظائف من خالل املعرض حيث تستخدم القارئ 
للشخص  الهوية  بطاقة  بقراءة  يقوم  الذي  الذيك 
يتم  الجهاز  ومن خالل  للوظيفة  التقدم  يف  الراغب 

جلب املعلومات عن الشخص املتقدم.

يف  مشاركتها  خالل  من  املسلحة  القوات  وتحرص 
املعرض عىل استقطاب عدد من املواطنني واملواطنات 
الراغبني يف االنتساب إىل القوات املسلحة من خالل 
تسع وحدات عسكرية منها القوات الربية والبحرية 

والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حامية 
املنشآت والسواحل والطريان املشرتك وقيادة اإلمداد 
الحرب  وقيادة  الكيميايئ  الدفاع  وقيادة  املشرتك 
الوطنية  املناسبات  جميع  يف  واملشاركة  اإللكرتونية 
املختلفة. وأكدت عىل دورها املجتمعي من خالل ما 
توفره وحداتها املختلفة من فرص عمل يف تخصصات 
االنضامم  يف  الراغبة  من  اإلمارات  ألبناء  مختلفة 
 – التوظيف  معرض  يف  ممثليها  عرب   – صفوفها  إىل 
مضيفة أن االنخراط بني صفوف املؤسسة العسكرية 
تنبع من قيم  ينطوي عىل سامت فريدة  يعد رشفا 
اإلمارات اإلنسانية بحيث بات االنضامم إىل القوات 
من  لكل  أفضل  ملستقبل  حيويا  مدخال  املسلحة 

يلتحق بها.
ويقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار رشحا وافيا 
حول الفرص املتوافرة يف كل وحدة وطبيعة العمل 
بها  يلتحق  التي  والدراسية  التدريبية  والربامج  بها 

املنضمون إىل هذه الوحدات.
مجزية  حوافز  املسلحة  القوات  يف  العمل  ويوفر 
إضافية  ومجاالت  والرتفيع  للرتقي  واسعة  ومجاالت 
العسكرية  واملعاهد  الكليات  يف  الدراسة  ملواصلة 
أو يف الجامعات الوطنية فضال عن دورات منتظمة 

لتطوير املهارات العملية والعلمية.
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السيد  عبدالله  طيار  الركن  اللواء  سعادة  ورحب 
للخدمات  املساعد  الدفاع  وزارة  وكيل  الهاشمي 
والتي  الورشة،  أعامل  افتتاح  يف  بالحضور  املساندة 
الدفاع  وزارة  بني  املشرتك  والتنسيق  بالتعاون  تعقد 
رئاسة مجلس  واالبتكار مبكتب  االسرتاتيجية  وقطاع 

الوزراء.
وأكد اللواء الهاشمي يف كلمته الرتحيبية دعم وزارة 
الدفاع برامج ومبادرات ومشاريع مجلس الوزراء من 
خالل املشاركة الفاعلة يف جميع األنشطة والفعاليات 
املؤسيس،  العمل  تطوير  إطار  يف  وذلك  الحكومية، 
مبادرة  املجال  هذا  يف  الدفاع  وزارة  أطلقت  وقد 
منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والتي تعترب 

مظلة شاملة لجميع محاور التميز املؤسيس.
هدى  سعادة  ألقتها  محارضة  الورشة  وتضمنت 
الهاشمي مساعد املدير العام لالسرتاتيجية واالبتكار 

وتضمنت  واملستقبل،  الوزراء  مجلس  بوزارة شؤون 
اإلمارات  اسرتاتيجية  رشح  الورشة  محاور  أبرز 

لالبتكار، توضيح مفاهيم االبتكار، وتوحيد معايريه.
االسرتاتيجية  مفاهيم  تعزيز  إىل  الورشة  وتهدف 
الوطنية لالبتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
أكتوبر  يف  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
2014، والتي تهدف إىل جعل اإلمارات ضمن الدول 
األكرث ابتكارا عىل مستوى العامل مام يعزز القدرات 

التنافسية العاملية لدولة اإلمارات.

:
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والنظام  باملعسكر  املجندين  تعريف  وجرى 
قبل  من  محارضات  تنظيم  إىل  إضافة  الداخيل 
حيث  التدريبية  الدورة  افتتاح  قبل  املدربني 
أظهر الطلبة اقباال كبريا وحامسا وثقة باإللتحاق 

بالخدمة الوطنية.
متكامل  تدريبي  برنامج  إىل  املجندون  وسيخضع 
ما  العاملية  املامرسات  ألفضل  وفقاً  تطويره  تم 
يؤكد حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل 
وتطويرها  للربنامج  التدريبية  باملنظومة  االرتقاء 

وتعزيزها مبناهج عالية املستوى.
األوىل  املرحلة  الوطنية يف  الخدمة  برنامج  ويركز 
منه عىل تحويل املجندين من الصبغة املدنية إىل 
الصبغة العسكرية من خالل التدريبات العسكرية 
عىل  وتعويدهم  واستخدامه  السالح  وحمل 
الضبط والربط العسكري وتعزيز مستوى لياقتهم 
البدنية وترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم وصقل 
ذلك  بعد  لتبدأ  وتطويرها  القيادية  مهاراتهم 
التدريب  يتم  التي  التخصيص  التدريب  مرحلة 
فيها عىل مهن وتخصصات محددة تخدم القوات 

عىل  التخصص  بعد  توزيعهم  ليتم  املسلحة 
وحدات القوات املسلحة ليامرسوا وبصورة فعلية 
إىل  جنباً  عالية  بحرفية  والتخصصات  املهن  هذه 
املسلحة  القوات  يف  العاملني  إخوانهم  مع  جنب 
إىل جانب العديد من املحارضات التي سيتلقونها 
عىل أيدي مدربني متخصصني بهدف تعزيز القيم 
الوالء  قيم  لديهم  وتعزز  والوطنية  اإلسالمية 
”الله  شعارهم  ليكون  والقيادة  للوطن  واالنتامء 

- الوطن – رئيس الدولة .
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
االلتحاق  عىل  املجندين  حرص  ان  واالحتياطية 
اإلدراك  مستوى  يعكس  التدريبية  باملعسكرات 
والفهم لواجب الدفاع عن الوطن املنصوص عليه 
يف الدستور كام أنه يجسد االمتثال الواعي لقانون 
الخدمة الوطنية واالحتياطية الصادر عن صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة ”حفظه الله“.
للدولة  اليوم يوم عز وفخر  إننا نعترب هذا  وقال 

استثناء  ودون  جميعا  أننا  ونؤكد  ومؤسساتها 
للدفاع  وأخالقيا  ودستوريا  دينيا  التزاما  ملزمون 
عىل  والحفاظ  حامه  عن  والذود  الوطن  عن 
مقدراته ومكتسباته ولن ننىس املغفور له مؤسس 
بأن  دوما  يؤكد  كان  الذي  زايد  الشيخ  االتحاد 
إال  منتهاه  يبلغ  ال  وطويل  شاق  الجندية  طريق 

الرجال املؤمنون بربهم وبقدسية ثرى وطنهم.
ونبه املجندين الذين التحقوا بالدفعة /13/ اىل أن 
الخدمة الوطنية هي االختبار الذي يظهر معادن 
صدق  إلثبات  الحقيقي  املضامر  وهي  الرجال 
/غري  املطلق  واالستعداد  االنتامء  وقوة  الوالء 
املرشوط/ للتضحية يف سبيل الوطن لذا يجب أن 
يعكس الجميع الصورة املرشفة للجندي االمارايت 
وتحمل  واألخالق  واألمانة  واالنضباط  االلتزام  يف 
املسئولية والعمل بروح الفريق الواحد ألن هذه 
األخالقيات تجعل مهمة التدريب العسكري أيرس 
تامة بأن عيال زايد عىل  وأسهل ونحن عىل ثقة 
القيادة  إياها  منحتهم  التي  الكبرية  الثقة  قدر 
والكرامة  والرشف  والفخر  للعز  مصدر  وأنهم 

13/

.- - - : :
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لوطنهم وقيادتهم ولشعب اإلمارات.

واعرب عن شكره الجزيل لصاحب السمو الشيخ 
ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
دعمه  املسلحة عىل  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
الالمحدود لربنامج الخدمة الوطنية هذا الربنامج 
الذي شكل نقلة نوعية ملحوظة يف مجال متكني 
والتقدير  اإلشادة  تستدعي  تجربة  الشباب وهي 
أن  استطاعت  التي  دولتنا  يف  القيادة  بحكمة 
آن  يف  وعسكري)  وتربوي  (وطني  برنامج  تضع 
ويصقل  عقولهم  وينور  بالشباب  ينهض  واحد 
مهاراتهم ويبحث عن نقاط ومكامن القوة لديهم 
فيعالجها  الضعف  نقاط  ويرصد  فيستثمرها 
ويحقق  الصحيح  الطريق  نحو  املجندين  ويوجه 
التنمية  أداة  تعترب  التي  الفئة  هذه  استدامة 

وهدفها الرئييس.

عن  املنتسبني  الشباب  من  العديد  وأعرب 
الوطنية  خدمتهم  ببدء  وفخرهم  سعادتهم 
وقالوا إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز 
التدريب مؤمنني بأن الواجب الذي سينالون رشف 
التدريبي  للمعسكر  بالدخول  حان  قد  تأديته 
املرحلة  تلك  يجتازوا  أن  آملني  العميل  بشكله 
الخدمة  يف  الحال  هو  كام  وكرامة  وعزة  برشف 
العسكرية معربين عن رشفهم بأن يكونوا يف هذه 
الدفعة من الخدمة الوطنية واالحتياطية يف البالد 
ستضفي  التي  املهارات  كل  يكتسبوا  أن  متمنني 

عليهم الكثري من اإليجابيات يف حياتهم.
لدخول  للغاية  متحمسون  أنهم  إىل  اشاروا  كام 
عىل  فرتة  ومنذ  حريصون  وأنهم  التجنيد  مراكز 
هذه  الجتياز  ومستعدين  جاهزين  يكونوا  أن 
الدورة وهم دامئا ما يحفزون الشباب عىل ذلك 
النه رشف لكل أبناء الوطن أن يشاركوا يف العرس 

الوطني يف االنتساب للخدمة الوطنية.

دولة  وزير  العلامء  بن سلطان  عمر  معايل  وقال 
للذكاء اإلصطناعي اول وزير يف الخدمة الوطنية 
االلتحاق  رشف  نلت  واعتزاز  فخر  بكل  بانه 
ألن  الوطنية  الخدمة  من  عرش  الثالثة  بالدفعة 

لهذا  تقدميه  ميكن  ما  اقل  هي  الوطن  خدمة 
الوطن العزيز ومتنيايت ألخويت يف امليدان.

للتعبري  فرصة  الوطنية  الخدمة  ان  معاليه  وأكد 
عن حب الوطن واالمتنان لقادته الذين مل يدخروا 
بالبنان» معربا عن  لها  بناء دولة يشار  يف  جهداً 
أن  بأغىل ما منلك، من أجل  للتضحية  االستعداد 
راية  وتبقى  واألمان  األمن  واحة  اإلمارات  تظل 
الوطنية  رشف  ان  مؤكدا  خفاقة،  عالية  الوطن 
ال يدانيه رشف فهو الرشف كله والعطاء للوطن 

عنوان االنتامء والوالء.
إبراهيم  امر  ويل  مالك  بني  محمد  خالد  وقال 
من  يستحق  الوطن  إن  مالك  بني  محمد  خالد 
لهم  رعايته  ويبادلوا  بخدمته  يقوموا  أن  أبنائه 
أبناء  مطالباً  أجله»،  من  والتضحية  بالعطاء 

استعداد  عىل  يكونوا  أن  اإلمارات 
لبذل كل غاٍل ونفيس من أجل الوطن 
حيث ان إلحاق الشباب املواطنني يف 
الخدمة الوطنية ردع عميل للطامعني 
تثبت  حيث  واملرتبصني،  والحاسدين 
قادرة  اإلمارات  أن  الوطنية  الخدمة 

حامية  الوطني عىل  أمنها 
أبنائها  بسواعد 
عىل  وبحرصهم 
تراب  حامية 
والذود  وطنهم 

عنه بدمائهم.
الخدمة  ان  واكد 
تؤكد  الوطنية 
أبناء  والء 
للدولة  اإلمارات 

الرشيدة،  والقيادة 
التي مل تأُل جهداً يف 

يف  يصب  أنه  كام   ، ألبنائها  متلك  ما  كل  تقديم 
مصلحة فئة الشباب، الذين ومن خالل توجههم 
ألداء واجب الوطن، إمنا يجدون سبال يف االلتزام 
وبناء الشخصية، باإلضافة إىل أنه وسيلة للتعبري 

عن حب الوطن، واالنتامء إليه.

وقال عبدالله سمري احمد ويل امر هالل عبدالله 
سمري إن تلبية أبناء اإلمارات لنيل رشف االلتحاق 
بالخدمة الوطنية، تعكس البنيان القوي والراسخ 

بن سلطان  زايد  الشيخ  له،  املغفور  أسسه  الذي 
آل نهيان، طيب الله ثراه، لقواعد الوطن وتعكس 
وجدان  يف  غرست  التي  األصيلة  والقيم  املبادئ 
لرتاب  وعشقهم  حبهم  يف  املواطنني  وقلوب 
أجله  من  الغالية  التضحيات  وتقديم  بالدهم 
حتى يبقى الوطن عزيزاً شامخاً بني سائر البلدان 
إلزامية  الذي فرض  القانون  أن  والشعوب مؤكداً 
الذكور،  من  الوطن  أبناء  عىل  الوطنية  الخدمة 

من  طيبة  فرصة 
أجل رد جزء من 
للوطن  الجميل 
للدفاع  الغايل 
عنه، ضد كل من 
نفسه،  له  تسّول 
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النيل من إنجازات ومكتسبات الوطن .
الخدمة  أداء  أن  عبدالله  داوود  املجند  وأكد 
يتواىن  لن  عظيم،  وطني  وواجب  رشف  الوطنية 
جميع أبناء هذا الوطن املعطاء يف االضطالع به، 
مهارات  صقل  يف  ستسهم  العسكرية  أن  خاصة 
اكتساب  عىل  ومساعدتهم  الوطن،  هذا  أبناء 
تحديد  من  متكنهم  كام  القيادية،  الصفات 

مستقبلهم التعليمي واملهني.

أتم  عىل  انه  البلويش  محمد  عيل  قال  جهته  من 
الجميل  ورد  الوطنية،  الخدمة  لتأدية  االستعداد 
لوطنه، معرباً عن سعادته بخوض هذه التجربة، الفتاً
لتنمية مهاراته  الوطنية فرصة  الخدمة  أداء  أن  إىل 
العملية، فضالً عن أهميتها  القتالية وصقل خرباته 
يف تعزيز مشاعر الحب والوالء لوطنه، وغرس قيم 
تحمل املسؤولية واالنضباط لدى الشباب، مؤكداً أن 

أداء الخدمة الوطنية رشف عظيم له .
لتلبية  مستعد  إنه  عباس  محمد  نارص  وقال 
فالخدمة  مكتسباته،  عن  والدفاع  الوطن،  نداء 
الوطنية فخر ورشف لكل مواطن يف تحقيق األمن 
واألمان لهذه الدولة، التي سعت وال تزال تسعى 
التي ستسهم يف  الراحة لشعبها،  لتوفري كل سبل 
تعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز الشباب للمبادرة 
مضيفاً الجميع،  لدى  الوطنية  املشاعر  وتعميق 
أن هذا التوجه سيؤدي إىل غرس القيم واملبادئ 

ألهمية  مدركة  أجيال  وإعداد  لتهيئة  الوطنية 
الوطن ورضورة حاميته وحامية أمنه .

وعرب جامل جاسم البلويش عن فرحته بالتسجيل 
يف الخدمة الوطنية ألداء واجب الوطن، وأكد أنه 
وجوده  وأن  األمامية،  الصفوف  يف  ليكون  جاهز 
يف املعسكر يف وقت مبكر، يؤكد مدى حامسه يف 
تلبية الواجب الوطني، وهو أقل واجب يقوم به 

الشباب من أجل وطنهم .

الخدمة  امر  ويل  الشحي  احمد  عبدالنارص  وقال 
الوطنية واجب وطني، ولذلك فإن الجميع حريص 
الشباب  وتفان، وهؤالء  بكل إخالص  تأديته  عىل 
واالستجابة  وطنهم  حب  عىل  جميعا  يتفقون 

لكل ما يرفع من شأنه، وقد تربينا عىل أن خدمة 
أبنائه،  جميع  مسؤولية  عليه  واملحافظة  الوطن 
بها  الوطنية مسؤولية وطنية يشعر  الخدمة  وأن 
الجميع، ألنها يف أبسط معانيها حامية إلنجازات 
عنه، ويف  به ودفاع  االرتقاء  الوطن، وحرص عىل 

الوقت نفسه، تعلمنا املسؤولية بكل معانيها .

الخدمة  إن  امر  املال ويل  احمد  عبدالصمد  وقال 
أشعر  الوطنية واجب عىل كل مواطن، وشخصياً 
الشباب  هؤالء  كل  أرى  وأنا  واالعتزاز،  بالفخر 
منهم  واحد  كل  يفوز  أن  أجل  من  يتدافعون 
الوطنية،  الخدمة  عرب  وطنه،  خدمة  يف  بالسبق 
معنى  مىض  وقت  أي  قبل  اليوم  أدركت  ورمبا 
والوالء  الوطن،  قيم  من  قيمة  تحت  التوحد، 
واالنتامء للوطن وقيادته الرشيدة، وتحويل هذه 
الوطن  تراب  عشق  ففي  سلوكيات،  إىل  القيم 
عنه،  الدفاع  يف  يتجىل  الذي  الوطن  لحب  تأكيد 
واملحافظة عىل مكانته وتعزيز وحدته وصيانته، 
وتعزيز شخصية األبناء بالثقة بالنفس، واالعتامد 

عىل الذات وتحمل املسؤولية .
الوطنية  الخدمة  ان  عىل  املجندين  ذوو  واجمع 
مؤكدين  مواطن،  كل  جبني  عىل  رشف  وسام 
وأموالهم  بأنفسهم  للتضحية  ابنائهم  استعداد 
يف سبيل املحافظة عىل هذا الوطن وعىل رفعته 

وتقدمه وازدهاره.
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وينعقد املؤمتر قبل يوم واحد من انطالق معريض 
يومكس وسيمتكس2020، واللذين ستتم إقامتهام 

مبركز أبوظبي الوطني للمعارض.

من  كوكبة  يستقطب  الذي   - املؤمتر  يهدف 
الخرباء وصناع القرار وكبار املسؤولني واألكادمييني 

العاملني يف قطاع األنظمة غري املأهولة واملحاكاة 
اإلمارات  دولة  مكانة  تعزيز  إىل   - والتدريب 
العربية املتحدة وجهة عاملية مفضلة للمؤمترات 
وأنظمة  املأهولة  غري  األنظمة  يف  املتخصصة 
املحاكاة والتدريب، والوقوف عىل آخر التطورات 
إضافة  املجال،  هذا  يف  والتكنولوجية  العلمية 
املامرسات  أفضل  عىل  والتعرف  الخربات  لتبادل 

إىل جانب مناقشة الحلول املمكنة للتحديات التي 
يواجهها عاملنا يف ظل الثورة الصناعية الرابعة.

هي  رئيسية  محاور  أربعة  عىل  املؤمتر  يشتمل 
مناقشة  خالله  ويتم  البرشية  األبعاد  محور 
واألدوار  املأهولة  غري  لألنظمة  البرشية  األبعاد 

“ ”

” 22 “2020 ”

.«
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22 " 2020
املتبادلة لألنظمة املأهولة وغري املأهولة يف عرص 
التشغيل الذايت .. فيام يناقش املحور الثاين املهام 
البحث يف دور  يتم  التي من خاللها  والعمليات 
األنظمة غري املأهولة يف دعم العمليات متعددة 
والعمليات يف ظل  املهام  اىل  باإلضافة  النطاقات 
الثالث  املحور  أما   .. الرابعة  الصناعية  الثورة 
يف  يبحث  فإنه  والسوق  القطاع  حول  املتعلق 
والتكامل  املأهولة  غري  األنظمة  قطاع  مستقبل 

والتوافق التشغييل بني األنظمة غري املأهولة.
الرابع - وهو املحور الذي متت  ويتطرق املحور 
املواضيع  كأحد  العام  هذا  مؤمتر  إىل  إضافته 
أمن  محور  فهو   - للنقاش  املطروحة  الرئيسية 
املنافذ و يعترب من املواضيع الجديدة املطروحة 
يف املؤمتر ويناقش خالله الخرباء وصناع القرار يف 
قطاع أمن املنافذ انعكاسات العرص الرقمي عىل 
وكذلك  والحدود  املنافذ  أمن  يف  املشرتك  العمل 
يف  والحدود  املنافذ  ألمن  الجديد  الفكري  النهج 

ظل الثورة الصناعية الرابعة.

املشاركون  يقف  عاملية  منصة  املؤمتر  ويوفر 
التي تواجه  امللحة  أبرز املستجدات  خاللها عىل 
العامل يف ظل الثورة الصناعية الرابعة مبا تشكله 

من تحديات وفرص جديدة.
املبتكرة  الحلول  إيجاد  إىل  املؤمتر  ويسعى 
للتحديات، واسترشاف املستقبل يف عامل تتسارع 
ويتزايد  واالبتكارات  العلمية  التطورات  فيه 
والذكاء  املأهولة  غري  األنظمة  عىل  االعتامد  فيه 

االصطناعي.
جدير بالذكر أن الدورة السابقة ملعريض يومكس 
شهدت   2018 عام  يف  أقيمت  التي  وسيمتكس 
املشاركة  الدول  عدد  ارتفع  حيث  كبريا  إقباال 
الكلية  املساحة  ارتفعت  و  دولة   34 إىل  ليصل 

للمعرضني لتصل إىل 17 ألف مرت مربع .
و ارتفع عدد الرشكات ليصل إىل 122 رشكة دولية 

ومحلية يف حني بلغ عدد الزوار ما يقارب 13 ألف 
زائر .. وحظي الحدث باهتامم إعالمي واسع عىل 

الصعيدين املحيل والعاملي.

“2020 ”
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يف   BAE Systems رشكة  نجحت 
بعيد  متكامل  موجه  صاروخ  إطالق 
منت  عىل  من  للدبابات  مضاد  املدى 
خالل   CV90 القتالية  املشاة  مركبة 
سلسلة التجارب التي أجريت مؤخرا. 
ويأيت هذا التطور يف إطار خطة الرشكة 
لدى  التشغيلية  القدرات  لتنويع 
املركبة املذكورة يف ميادين القتال عن 
النريان غري  طريق متكينها من توجيه 
أو  بعيدة  مسافات  عىل  من  املبارشة 
ضد األهداف الجوية، ما يعزز القدرة 
تعزيز  عن  فضال  للمركبة  التدمريية 

مستوى السالمة لطاقم التشغيل.
وقد استخدم االختبار، الذي جرى يف أجواء القطب 
طراز  من  املدى  بعيد  صاروخا  الصعبة،  الشاميل 
Rafael Advanced رشكة  إنتاج  من   Spike-LR

مشاة  مركبة  منت  عىل  مثبتا   Defense Systems
BAE رشكة  إنتاج  من   CV90 طراز  من  قتالية 
عىل  من  الهدف  لتدمري   Systems Hägglunds
األوىل  املرة  وتلك هي  مرتا.  ألفي  تزيد عىل  مسافة 
التي يتم فيها إطالق صاروخ موجه مضاد للدبابات 
من عىل منت مركبة املشاة القتالية CV90. كام أثبت 
املركبة عند  بها  تتمتع  التي  الكبرية  املرونة  االختبار 
أثبت  كام  املختلفة،  املهام  من  كبرية  أداء مجموعة 
الحديثة  التقنيات  التكيف بسهولة مع  قدرتها عىل 
من أجل تلبية متطلبات العمالء الحالية واملستقبلية.

وقد جرى االختبار يف نهاية شهر ديسمرب املايض يف 

أثناء  الصفر  السويد يف درجات حرارة تحت  شاميل 
هطول الجليد بغزارة مع تدين الرؤية األفقية.

مثال  سوى  املدى  البعيد  الصاروخ  اختبار  ميثل  وال 
حديث آخر عىل القدرة التدمريية املعززة لدى مركبة 
BAE Systems وتقوم رشكة ،CV90 املشاة القتالية

حاليا بتنفيذ عقد موقع مع الحكومة السويدية لتأمني 
اسم  عليه  أطلق  املذكورة  املركبة  من  مورتر  نسخة 
Mjölner لزيادة خفة الحركة من أجل دعم النريان 
غري املبارشة. ومن الجدير بالذكر أن هناك أكرث من 
1,200 مركبة مشاة قتالية من طراز CV90 من فئات 
مختلفة داخل صفوف الخدمة لدى القوات املسلحة 
والسويد  والرنويج  وفنلندا  وإستونيا  الدمنارك  يف 
بسجل  املذكورة  املركبة  وتتمتع  وهولندا.  وسويرسا 
حافل يف ساحات العمليات، وتتمتع بتصميم مفتوح 
يتيح إمكانية تطويرها يف املستقبل لتلبية متطلبات 

املهام الناشئة.

الجيش  ألجهزة  األملاين  االتحادي  املكتب  أرىس 
German الخدمة أثناء  والدعم  املعلومات  وتقنية 
Federal Office of Bundeswehr Equipment,
Information Technology and In-Service

رشكة  عىل  عقدا  مؤخرا   (Support (BAAINBw
MBDA لرشاء أنظمة الصواريخ Enforcer لتجهيز 
القوات املسلحة األملانية. ويأيت العقد ليلبي حاجة 
الجيش األملاين إىل نظام تسلح خفيف الوزن دقيق 
وهو  إطالقه  وميكن  نهارا  أو  ليال  يعمل  التوجيه 
من  أكرث  إىل  مداه  ويصل  الكتف  عىل  محمول 
1,800 مرتا. وقال توماس جوتشيلد، مدير املجموعة 
رشكة  عام  ومدير  االسرتاتيجية  لشؤون  التنفيذية 

قد  األملاين  العميل  اختيار  إن  أملانيا،  يف   MBDA
دراسة حسابية  بعد   Enforcer الصاروخ وقع عىل 
Leichtes’ الصاروخ  ملواصفات  ومستفيضة  دقيقة 
مرتا“.   1,800 ال  مداه  يتجاوز  الذي   Wirkmittel
لرشكة  التنفيذي  املدير  بريانجري،  إيريك  وقال 
ملشاركة  الفرصة  مينحنا  العقد  هذا  إن   MBDA
من  التأكد  عملية  يف  األملانية  املسلحة  القوات 
السنوات  خالل  الشامل  السالح  هذا  عىل  حصولها 
Enforcer الصاروخ  ”إضافة  أن  مضيفا  القادمة“، 
الرشكة  مينح  الكتف  عىل  من  إطالقه  ميكن  الذي 
فرصة أكيدة لعمل تجديد شامل لعائلتها من أسلحة 
Brimstone االشتباك امليداين التي بدأت بالصاروخ
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3 والصاروخ MMP وهو عبارة عن صاروخ متوسط 
املدى جرى إدخاله يف الجيش الفرنيس خالل العام 
و   Enforcer الصواريخ  أصبحت  وهكذا  املايض. 
MMP و Brimstone تشكل اليوم العمود الفقري 
التطوير  من  مزيدا  تشهد  أن  نأمل  التي  لألسلحة 

مستقبال“.
دقيقة  قتالية  قدرات   Enforcer الصاروخ  ويؤمن 
املبارشة  غري  البرشية  الخسائر  تقليل  إىل  تؤدي 
كانت  سواء  الخطورة،  مصدر  مع  التعامل  عند 
أهدافا  أو  متحركة  أهدافا  أو  ساكنة  أهدفا خفيفة 
داخل  أيضا  بعيدة  مسافات  عىل  من  سواتر  وراء 
نتيجة  الصاروخ  هذا  ويأيت  الحرضية.  التجمعات 
جهود التطوير التي قادتها رشكة MBDA بالتعاون 
مع عدة رشكات أجنبية. كام يأيت الستكامل منظومة 
الصواريخ ’Wirkmittel 90‘ غري املوجهة املحمولة 

عىل الكتف داخل القوات املسلحة األملانية. 
اليوم الستكامل اإلجراءات   MBDA وتستعد رشكة
ومن  الالزمة،  املوافقات  عىل  بالحصول  املتعلقة 
التصميم  ويتيح  التسلسيل.  اإلنتاج  عملية  بدء  ثم 
النموذجي للصاروخ Enforcer عدة خيارات تتعلق 
بالتطوير املستقبيل للسالح مثل ”عائلة“ الصواريخ 

Enforcer للتطبيقات الربية والبحرية والجوية.

Enforcer

MBDA
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أن  مؤخرا   CAE رشكة  أعلنت 
  Elektronik GmbH إدارة 
مع  عقدا  وقعت  للرشكة  التابعة 
التابعة  واملشرتيات  الدعم  ”وكالة 
NATO Support and األطليس“  شامل  لحلف 

Procurement Agency (NSPA) لتزويد  البحرية 
الطائرة  قيادة  عىل  للتدريب  شامل  بنظام  األملانية 

.NH90 Sea Lion املروحية
وتقوم البحرية األملانية حاليا برشاء أسطول مكون من 
18 طائرة مروحية من طراز NH90 Sea Lion من 
واإلنقاذ  البحث  لعمليات  الالزم  الدعم  تقديم  أجل 
واستبدال الطائرة املروحية Sea King MK41 (ملك 
البحار) القدمية التي تعمل يف صفوف سالح البحرية 
نظام  وضع  وسيتم  عاما.  من 40  أكرث  منذ  األملانية 
التدريب NH90 Sea Lion التابع للبحرية األملانية 
التابعة  الجوية   Nordholz قاعدة  من  بالقرب 
البحرية  القيادة  مقر  تعترب  التي  األملانية  للبحرية 

الجوية األملانية.
وطبقا لرشوط العقد، ستتوىل رشكة CAE مسؤولية 
بالطائرة  الخاصة  التدريب  أجهزة  وتصنيع  تصميم 

املروحية NH90 Sea Lion لخدمة الجيش األملاين 
NH90 للمروحية  الكاملة  املحاكاة  جهاز  مثل 

  Level D الرابع  املستوى  رشوط  يستويف  الذي 
األوروبية  الجوية  السالمة  وكالة  حددته  الذي 
 (European Aviation Safety Agency (EASA
بالنسبة ألجهزة محاكاة  والذي يعترب الرشط األعىل 
الطريان، باإلضافة إىل طائرة التدريب عىل إجراءات 
املروحية  بالطائرة  الخاصة  القيادة  قمرة  وتعليامت 
NH90، وطائرة التدريب عىل األساليب العملياتية 
املنسقني  لتدريب   NH90 املروحية  الطائرة  لدى 
الخلفي  الطاقم  أفراد  ضمن  املوجودين  التكتيكيني 
 (rear-crew tactical coordinators (TACCO

مع  والتواصل  االستشعار  أنظمة  تشغيل  ومسؤويل 
ذات  املهام  عىل  التدريب  أجل  من  املحاكاة  جهاز 
عىل  األفراد  تدريب  إىل  باإلضافة  الكاملة،  األطقم 
كيفية استخدام الونش وأجهزة الرفع لدى املروحية 
NH90 عالوة عىل ذلك، ستقوم رشكة CAE بإنشاء 
املؤدي  الرئييس  مركز تدريب مؤقت خارج املدخل 
للبحرية  التابعة  الجوية   Nordholz قاعدة إىل من 
امليداين  للتدريب  الالزم  الدعم  وتقديم  األملانية، 
وخدمات الصيانة عقب إنشاء املركز. ومن املتوقع أن 
NH90 يدخل نظام التدريب عىل الطائرة املروحية

الفعيل خالل  التشغيل  الجديدة مرحلة   Sea Lion
النصف الثاين من عام 2022.
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E
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System (CTIS) وأنوار احتياطية يف حالة انقطاع 
التيار الكهريب، ومحركات تستخدم نوعني من الوقود 
ومحاور  الغرز  حالة  يف  املركبة  النتشال  وأوناش 
املركبة خفة حركة  تكتيكية، وكلها مواصفات متنح 
استثنائية وقدرة فائقة عىل اجتياز املوانع وإمكانية 
C-130 نقل املركبة عن طريق طائرة النقل الثقيلة
الالزم ألي عملية  التكتييك  الدعم  تقديم  أجل  من 

عسكرية.
ويعترب هذا اإلنجاز املهم أبلغ دليل عىل رضاء القوات 
للحصول  السابقني  العقدين  عن  الرومانية  املسلحة 
و 173 عام 2015  يف  الخفة  فائقة  شاحنة  عىل 57 
العالقة  تعزيز  يف  ويساهم   ،2017 عام  يف  شاحنة 
Iveco ورشكة  الرومانية  الوطني  الدفاع  وزارة  بني 

.Defence Vehicles

إحدى   ،Iveco Defence Vehicles رشكة  أعلنت 
 ،.CNH Industrial N.V الرشكات التابعة لرشكة
املسلحة  القوات  مع  عقدا  وقعت  أنها  مؤخرا 
من  أكرث  تضم  التي  طلبية  أول  لتسليم  الرومانية 
هذه  تسليم  وسيتم  الحركة.  فائقة  شاحنة   2,900
أربع  مدار  عىل  مركبة،   942 تضم  التي  الطلبية، 

سنوات اعتبارا من عام 2020.
املركبات  من  مناذج  أربعة  اإلطار  عقد  ويشمل 
وسداسية  الدفع،  رباعية  العسكرية:  اللوجستية 
Prime Mover الدفع، ومثانية الدفع، ومثانية الدفع
يتم تخفيضا الحقا إىل 16 فئة مختلفة منها مركبة 

ذات مقصورة مدرعة.
وتتمتع تلك املركبات مبواصفات حديثة مثل ”نظام 
Central Tyre Inflation “مركزي لنفخ العجالت

IvecoIveco DefenceDefence VehiclesVehicles
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اتفاقية   Thales و   Rheinmetall رشكتا  وقعت 
للتعاون الثنايئ بينهام يف تنفيذ أي عمليات مستقبلية 
وغري  املوجهة  القذائف  وإنتاج  وترخيص  لتطوير 
الخاصة  بوصات)   2.75) ملليمرتا   70 عيار  املوجهة 
أخرى  محتملة  طائرات  وأي  املروحية  بالطائرات 

جديدة يف أملانيا.
ومن الجدير بالذكر أن أنظمة القذائف الصاروخية 
رشكة  تنتجها  التي  بوصات)   2.75) ملليمرتا   70
املروحية  استخدامها حاليا عىل منت  يجري   Thales
استخراج  حاليا  ويجري   ،UHT Tiger الهجومية 
اإليرباص  مروحيات  منت  عىل  استخدامها  ترخيص 
ترتأس  أن  عىل  الثنائية  االتفاقية  وتنص   .H145M
Rheinmetall Waffe Munition GmbH رشكة 
الفريق الذي سيتعامل مع العمالء األملان واستغالل 
خربتها الطويلة كمورد رئييس للجيش األملاين للتأكد 

من استيفاء كافة الرشوط مستقبال.
الحالية  العالقة  أوارص  لتعمق  االتفاقية  هذه  وتأيت 
هذا  يف   Thales و   Rheinmetall رشكتي  بني 
داخل  اآلخرين  األعضاء  بقية  وأن  السيام  املجال، 

Rheinmetall Waffe Munition، إن ”الخربة التي 
متتد لعقود طويلة والجودة التي تتمتع بها القذائف 
Thales تنتجها رشكة  التي  ملليمرتا   70 الصاروخية 

يناسبان متاما أنشطة رشكة Rheinmetall من أجل 
املنتجات.  بأحدث  أملانيا  داخل  املستخدمني  تزويد 
خذا  يف   Rheinmetall رشكة  منتجات  تعترب  كام 
املجال منتجات مكملة للمنتجات الفنية التي تنتجها 
الرشكتان  مينح  ما  وهو  حاليا،   Rheinmetall رشكة 
ذلك هو  األهم من  ولكن  الجهود،  لتوحيد  الفرصة 
منح املستخدم وسيلة مبارشة للحصول عىل املنتجات 
واستيفاء أشد الرشوط واملعايري رصامة فيام يتعلق 

بالكفاءة والدقة والسالمة“.

Rheinmetall Group تنفذ حاليا برامج تعاونية مع 
رشكة Thales مثل املركبة الربية اآللية (غري املأهولة) 
Rheinmetall التي تنفذها رشكة Mission Master
Thales و   Rheinmetall رشكتا  وتقرتح   .Canada

مزيدا من اإلمكانيات التكميلية املهمة، السيام يف إطار 
برنامج Tiger MK3 (القذيفة الصاروخية املوجهة يف 
Lock-” “وضع ”االستحواذ عىل الهدف قبل اإلطالق

On-Before-Launch” mode ومزيدا من التواصل 
بني النظام الصاروخي ومنصة اإلطالق ومتييز الهدف 

والتحكم عن بُعد).
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بوم،  تورسنت  وقال 
برشكة  واملبيعات  التجارية  املشاريع  لتطوير  األقدم 

ThalesThales RheinmetallRheinmetall

مؤخرا   Rheinmetall رشكة  أعلنت 
طائرتها  عن  النقاب  كشفت  أنها 
التي   Robinson املأهولة  املروحية 
(غري  اآللية  الطائرة  إىل  تحويلها  تم 
مأهولة) R-22 كطائرة (درون) شحن 
وأطول الطائرات مدى. وتصل حمولة 
الطائرة إىل 180 كيلوجرامات أو 400
رطال وتستطيع أن تقطع مسافة تصل 

إىل 1020 كيلومرتا.
املروحية  الطائرة  تصميم  جرى  وقد 
الشحن  مواد  لنقل   R-22 اآللية 
يف  اإلغاثة  اإلنسانية/عمليات  العمليات  وتنفيذ 
يف  الفشل  أن  املعروف  ومن  الكوارث.  حاالت 
تشغيلية  واملعدات يف ظل ظروف  األجهزة  نقل 
الذي  أمواال طائلة، األمر  صعبة ميكن أن يكلف 
إىل  بالنظر  مهمة   Robinson الطائرة  يجعل 
عن  النظر  بغض  العمل  عىل  الفائقة  قدرتها 

ظروف األحوال الجوية. كام تدشن هذه الطائرة 
أيضا آفاقا محتملة جديدة فيام يتعلق بالسالمة 
بالصناعات  الخاصة  البضائع  نقل  عند  والكفاءة 
الطائرة  قدرة  هي  مهمة  أخرى  ميزة  املختلفة. 
عىل تنفيذ مهام اإلغاثة يف حاالت الكوارث حيث 
الغذائية  املواد  نقل   R-22 الطائرة  تستطيع 
واملاء واإلمدادات واألدوية واالتصاالت،  والوقود 
بل والطاقة الكهربائية أيضا إىل املناطق املترضرة 

بفعل الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.
R-22 اآللية  املروحية  الطائرة  مميزات  وتشمل 

(تصل  طويلة  ملدة  الطريان  عىل  الكبرية  قدرتها 
األحوال  يف  العمل  وعىل  ساعات)  ست  إىل 
الجوية الصعبة برا وبحرا عىل حد سواء، وتعترب 
تستطيع  كام  املختلفة.  املهام  لتنفيذ  مثاليا  حال 
أثناء  الشديدة  الرياح  حالة  يف  الطريان  الطائرة 
العمليات  وتنفيذ  بالطقس  املتعلقة  الكوارث 
الليلية ونقل حمولة تصل إىل 180 كيلوجرامات 
أو 400 رطال. عالوة عىل ذلك، تستطيع الطائرة 
ومواد  البضائع  من  حمولتها  إسقاط   R-22
الشحن فوق منطقة معينة، كام ميكن استخدامها 
يف مهام وسيناريوهات عديدة تتطلب نقل مواد 
الشحن مثل إيصال أجهزة املحافظة عىل الحياة 
وأدوات  املياه  وزجاجات  االتصاالت  جهاز  (مثل 
وإسقاط  واإلنقاذ  البحث  مهام  يف  الطفو،،،إلخ) 
حالة  يف  والعقاقري  األدوية  مثل  الرضورية  املواد 

تفيش األوبئة،،،إلخ).
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Northrop رشكة  انتهت 
مؤخرا   Grumman Corporation
لجهاز  األولية  املائية  االختبار  من 
بصيد  الخاص   AQS-24 السونار 
من  جيل  أحدث  ميثل  الذي  األلغام 
Deploy واالسرتجاع  النرش  أجهزة 

وتقوم   (and Retrieval (D&R
السطحية  البحرية  القطع  إحدى 
املزودة  املأهولة)  (غري  اآللية 
Mine األلغام  مكافحة  بأساليب 
Countermeasures Unmanned
 (Surface Vessel (MCM USV
AQS-24 السونار  جهاز  بتشغيل 

القابل للنرش واالسرتجاع الذي أثبت 
اآللية  العمليات  أداء  عىل  قدرته 
لتنفيذ مهمة  الالزمة  املأهولة)  (غري 
سفن  منت  عىل  من  األلغام  اصطياد 
littoral combat الساحيل  القتال 

.(ship (LCS

رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ليتل،  آالن  وقال 
Northrop Grumman  لشؤون األنظمة التحت-
قدرتنا  أثبت  املهم  اإلنجاز  هذا  ”تحقيق  إن  مائية، 
عىل تنفيذ عمليات آلية ميكن االعتامد عليها يف صيد 
منوذج  من  تشبيهية  أجهزة  استخدام  مع  األلغام، 
مهام أساليب مكافحة األلغام باستخدام سفن القتال 
وهو   ،LCS MCM Mission Module الساحيل 
ما يسمح للربنامج ببدء االستعداد إلجراء مزيد من 
مهام  يف  السونار  لجهاز  التحت-مائية  االختبارات 

طويلة ويف ظل ظروف صعبة ومعقدة“.
البحرية  القطع  اختبارات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بأساليب  املزودة  املأهولة)  (غري  اآللية  السطحية 
Mine Countermeasures األلغام  مكافحة 
 (Unmanned Surface Vessel (MCM USV
تأيت قبل اختبار نظام التقييم املزمع لجهاز السونار 
ومتتلك  الساحيل.  القتال  سفن  منت  عىل   AQS-24
AQS- الرشكة عدة فئات مختلفة من جهاز السونار
24 من أجل منح أسلحة البحرية قدرات وإمكانيات 
AQS-24B الجهاز  ويعترب  األلغام.  الصطياد  كبرية 

قيد االستخدام حاليا، وهو يعتمد عىل سونار للمسح 
الجانبي من أجل رصد وتحديد موقع ألغام األعامق 
واأللغام الرأسية وتصنيفها، باإلضافة إىل جهاز مسح 
بالليزر من أجل تحديد الهدف برصيا بدقة متناهية.

مع   AQS-24 السونار  جهاز  استخدام  ويسمح 
املأهولة)  (غري  اآللية  السطحية  البحرية  القطع 
USVs بإرسال كافة بيانات السونار إىل املسؤول عن 
تشغيله عن بُعد الذي ميكنه حينها أن يبدأ يف إجراء 
real-time mission analysis تحليل املهام الفوري

ومن  املسجلة.  املهمة  معلومات  لكافة   ((RTMA
األساليب  رصد  يقلل  أن  الفوري  التحليل  هذا  شأن 
إعادة  إىل  باإلضافة  حد،  أدىن  إىل  لأللغام  املضادة 
االستحواذ الفوري ومتييز ألغام األعامق عقب طلعات 

صيد األلغام العادية.
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أعلنت رشكة EmbraerX، إحدى الرشكات التابعة 
لرشكة Embraer، مؤخرا عزمها عىل توسيع نطاق 
عن  التجاري  الجوي  الشحن  مجال  يف  عملياتها 
Elroy طريق توقيع اتفاقية تعاون ثنايئ مع رشكة
Air خالل معرض CES 2020 الذي جرى يف الس 
التعاون  هذا  وسيكمح  املتحدة.  بالواليات  فيجاس 
الجوي  الشحن  سوق  لتعزيز  الفرصة  الرشكتني 
ثم  ومن  العامل،  مستوى  عىل  املأهول)  (غري  اآليل 
التي  الصناعية   Embraer رشكة  خربة  بني  الجمع 
التي  الجديدة  والتطورات  عاما  خمسني  إىل  متتد 

حققتها رشكة Elroy Air يف مجال أنظمة الطائرات 
املستقلة.

اإلدارة  مجلس  رئيس  كامبيللو،  أنطونيو  وقال 
autonomous aircraft لرشكة  التنفيذي  واملدير 
systems، ”إذا أردنا الحفاظ عىل مسارنا يف مجال 
فإننا  جمعاء  البرشية  تخدم  التي  األنظمة  إنتاج 
الطائرات  الستقبال  مهيأ  الشحن  سوق  أن  نعتقد 
التجارة اإللكرتونية  املستقلة“. وأضاف أن ”ازدهار 
يجرب سوق الشحن عىل النمو والتوسع والبحث عن 
أنظمة وحلول جديدة، األمر الذي يجعلنا يف حاجة 
اسرتاتيجيتنا  إن  املرونة.  من  أكرب  قدر  إىل  ماسة 
الشاملة نحو ترسيع هذا السوق ترتكز عىل التعاون 
القادر   Chaparral ونظامها Elroy Air مع رشكة
250 بني  يرتاوح  (بوزن  الشحن  مواد  نقل  عىل 
و500 طنا) ملسافات طويلة قد تصل إىل 300 ميال، 
ذات  الخدمات  مجال  يف  جهودنا  عىل  باإلضافة 

العالقة وأنظمة التحكم يف الحركة الجوية“

Elroy Air EmbraerX
Elroy لرشكة  التنفيذي  املدير  مرييل،  ديف  وقال 

Air، ”إن الرشكة تستهدف فتح صفحة جديدة أمام 
االستعانة  طريق  عن  اللوجستية  اإلمدادات  سوق 
طائرة  وستعمل  املستقلة،  الجوي  الشحن  بأنظمة 
والهبوط  اإلقالع  عىل  القادرة   Chaparral الشحن 
Vertical Takeoff and Landing بشكل عمودي

cargo delivery aircraft (VTOL) دون الحاجة 
مثالية  طائرة  وهي  املحطة،  تغيري  أو  مطار  إىل 
الشحن  مواد  وتفريغ  تحميل  عىل  وقادرة  للشحن 
بطريقة آلية“. ويأيت هذا التعاون يف إطار اسرتاتيجية 
EmbraerX رشكة  تتبعها  التي  املتهددة  املشاريع 

من أجل تطوير النظام البيئي الخاص بخفة الحركة 
لألفراد  بالنسبة  املناسبة  الظروف  وخلق  الجوية 
بطريقة  أخرى  إىل  منطقة  من  لالنتقال  والبضائع 
رشكة  تتعاطى  الشحن،  وبخالف  مكلفة.  غري 
بينها  من  مختلفة  مشاريع  عدة  مع   EmbraerX

تطوير طائرة قادرة عىل اإلقالع والهبوط عموديا.
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عىل  الطلب  يتزايد  املتحدة،  اململكة  إىل  وباإلضافة 
العامل.  أنحاء  جميع  يف   MQ-9B املسرية  الطائرة 
هذه  عىل  األسرتالية  الدفاع  قوات  اختيار  وقع  وقد 
لتجهيز   GA-ASI اختارت  حيث  أيضاً،  الطائرة 
 Project Air ملرشوع  املسرية  الطائرات  منظومة 
قيام وزارة  بلجيكا عىل  7003. وقد وافقت حكومة 
طائرات  لرشاء  مفاوضات  بإدارة  البلجيكية  الدفاع 

SkyGuardian للوفاء باحتياجات البالد.

تعترب طائرة MQ-9B نسخة معاداً تصميمها من النسخ 
السابقة، وذلك من أجل الحصول عىل شهادة الطريان 
يف الفضاء الجوي غري املعزول واالندماج بسالسة يف 
GA- مجال طريان  الطائرات املأهولة. وتتوقع رشكة
يف  الشهادة  عىل   MQ-9B طائرة  تحصل  أن   ASI
أوائل عام 2020، عندما تحقق الطائرة مبدئياً معايري 
صالحية الطائرات للطريان STANAG-4671 الخاصة 

بحلف الناتو، ومن ثم تلبي فيام بعد معايري شهادة 
صالحية الطائرات للطريان بالتعاون مع إدارة الطريان 

.(FAA) الفيدرالية األمريكية
التصميم  وخصائص  التقنيات  من  العديد  دمج  تم 
وامتثاالً  االعتامد.  معايري  لتلبية   MQ-9B إنتاج  يف 
ملتطلبات صالحية الطائرة (STANAG) فيام يتعلق 
تصنيع  يتم  وبسالمته،  الطائرة  جسم  إرهاق  بعدم 
معتمدة  مركبة  مواد  من   MQ-9B طائرات  جميع 
إىل  تؤدي  التي  والربط  التثبيت  عمليات  باستخدام 
عمر خدمة يصل إىل 40,000 ساعة طريان - أي ضعف 

.MQ-9A عمر خدمة الطائرة
وتفاديه  التصادم  خطر  كشف  نظام  يتكون 
واملكون   GA-ASI رشكة  طورته  الذي   (DAA)
تجنب  نظام  مع  مدمج  ومعالج  جو-جو  رادار  من 
 TCAS. ( Traffic collision التصادم الجوي
للمراقبة  التلقايئ  والبث   ، ( avoidance system
التبعية (ADS-B). وتضمن هذه العنارص معاً جعل 

الطائرة SkyGuardian   أكرث الطائرات املسرية أمانًا 
واألفضل من حيث القدرات يف العامل.

نقاط  تسع  توفر  الواقع،  يف  املهام  متعددة  كطائرة 
شكل   MQ-9B الطائرة  جسم  عىل  صلبة  خارجية 
املتنوعة.  لتلبية متطلبات املهام  تصميم ال مثيل له 
تصميمها  يف   SeaGuardian طائرة  تجهيز  تم  وقد 
االستخباراتية  املعلومات  بنظام  الخاص  األسايس 
 / واملراقبة واالستطالع (ISR)، مبستشعر كهروضويئ 
باألشعة تحت الحمراء (EO / IR) عايل الدقة، وبرادار 
إلسناد  درجة   360 بزاوية  الوضعيات  متعدد  بحري 

مهام الدوريات واملراقبة البحرية.
MQ- تم متديد طول أجنحة ، MQ-9A خالفاً لطائرة

مرتاً  يبلغ 24  إجاميل  بطول  أمتار  أربعة  مبقدار   9B
الستيعاب سعة الوقود اإلضافية، مع توفري قدر أكرب 
من قدرة الرفع والتحّمل. كام يضيف امتداد الجناح 
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حموالت  تسع  املجموع  ليصبح  صلبتني  نقطتني 
خارجية يصل وزنها إىل 2,155 كغ.

 KTAS 210 برسعات قصوى تصل إىل MQ-9B تتميز
بإمكانية  وتتميز  ساعة.   40 من  ألكرث  تحمل  ومدة 
توفري املزيد من القدرة عىل التحمل بتكلفة تشغيل 
أقل، تعترب SeaGuardian مناسبة متاماً لتكميل دور 
مبراقبة  القيام  يف  املأهولة  البحرية  الدورية  طائرات 

بحرية واسعة النطاق.

(ISR)

قدرة  إىل  باإلضافة 

لـطائرة  ميكن  االستثنائية،  التحمل 
استشعار  بأجهزة  الدول  تزويد   SeaGuardian
بأحدث التقنيات، بحيث توفر إمكانيات استخبارات 
ملجموعة  مسبوقة،  غري   ISR واستطالع  ومراقبة 
وتتميز  والتهديدات.  التشغيل  بيئات  من  واسعة 
الرؤية  خط  وراء  فيام  العمل  عىل  بالقدرة  الطائرة 
ارتفاعات  Beyond Line of Sight (BLOS) عىل 
تزيد عن 40,000 قدم ويف األحوال الجوية القاسية، 
كام ميكن أيضاً أن توفر طائرة MQ-9B فيديوهات 
 ،(EO / IR Full Motion (FMV بالحركة الكاملة
 Synthetic الرتكيبية  الفتحة  رادار  بواسطة  وصوراً 
Aperture Radar (SAR)، وبيانات مؤرش األهداف 
التهديدات  حول   (GMTI) املتحركة  األرضية 
املحتملة، للقادة العسكريني يف الوقت الفعيل، من 

مسافات آمنة دون إلحاق أي رضر بالطائرة.
البحري  البحث  برادار  أيًضا  املنصة  تزويد  وميكن 
متعدد الوضعيات، ورادار الفتحة الرتكيبية العكسية 
التعرف  نظام  عن  الكشف  وإمكانية   ،  (ISAR)
التلقايئ (AIS) الذي يوفر بحثاً حقيقياً عن املنطقة 
البحرية الواسعة (MWAS)، ويسمح بالتعرف عىل 

األهداف البحرية واعرتاضها.

تعد هذه القدرات البحرية، التي تستخدمها الواليات 
املتحدة األمريكية منذ فرتة طويلة يف مختلف مناطق 
العامل، رضورية ملواجهة التهديدات البحرية قبل أن 

تصل إىل املراكز السكانية.

ASW

عىل  القدرة  بتطوير  أيضاً   GA-ASI رشكة  تقوم 
 ،2017 أكتوبر  يف   .(ASW) الغواصات  مكافحة 
عن  والتتبع  الكشف  نظام  الرشكة  استعرضت 
البحر  سطح  تحت  املغمورة  االتصال  لجهات  بعد 
حيث  MQ-9A؛  املسرية  الطائرة  باستخدام 
البيانات  لجمع  عوامات صوتية  الطائرة  استخدمت 
تم  وقد  املاء.  تحت  األهداف  وتتبع  الصوتية 
إرسال البيانات إىل MQ-9A، ومتت معالجتها 

عىل منت الطائرة، ثم جرى نقلها إىل محطة التحكم 
التوضيحي  العرض  يف  وتم  للطائرة.   GCS األرضية 
الصوتية  العوامات  استقبال  جهاز  إقران  بنجاح 

.MQ-9A بتكنولوجيا معالجة البيانات عىل منت
التي  املستقبلية  التطوير  لعمليات  التخطيط  يتم 
وتوزيع  حمل  عىل   SeaGuardian قدرات  تشمل 
العوامات الصوتية ونقل البيانات الصوتية عرب نظام 
املستمر  التطوير  هذا  يوفر   .BLOS SATCOM
الستكامل  التكلفة  حيث  من  فعالة  أخرى  قدرة 
قدرات طائرات الدورية البحرية املأهولة يف مالحقة 

الغواصات.

 MQ-9B قامت طائرة  ، التطوير  كجزء من عملية 
املتحدة  الواليات  SkyGuardian برحلة طريان من 
عام  يف  املتحدة  اململكة  يف   RAF Fairford إىل 
عرب  رحلة  أول  ميثل  تاريخي  حدث  وهو  2018؛ 
 MALE املحيط األطليس لطائرة بدون طيار من فئة
والطريان  طويلة  ملدة  العمل  عىل  قادرة  أنها  (أي 
عىل االرتفاعات املتوسطة). يف هذه الرحلة، أقلعت 
SkyGuardian من مدينة غراند فوركس، يف والية 
وحلقت   ،2018 يوليو   10 بتاريخ  الشاملية،  داكوتا 
فوق كندا يف طريقها إىل اململكة املتحدة. استغرقت 
وقطعت  ساعة   RAF Fairford  24 إىل  الرحلة 
3,760 ميالً بحرياً، وتم توقيتها لتتزامن مع العروض 
 Royal  «الجوية لطائرات «صقور الطائرات امللكية

هذا  ويف   .(International Air Tattoo (RIAT
«كان   :GA-ASI رشكة  من  بلو  ليندن  قال  السياق 
هذا الحدث التاريخي مبثابة دليل عىل قدرة التحمل 
 MQ-9B لطائرة  املدين  الجوي  املجال  واستعامل 

.«SkyGuardian
 SkyGuardian املسرية  للطائرة  رحلة  أول  منذ 
RPA يف نوفمرب 2016، استمرت رشكة GA-ASI يف 
تشغيلها، حيث قامت برحالت مختلفة، مبا يف ذلك 
اختبارات التحمل الطويلة (حيث سجلت 48.2 ساعة 

طريان متتالية يف مايو 2017).
GA- من جانبه قال ديفيد ألكساندر، رئيس رشكة

الطائرات». ASI: «ال توجد  لهذه  اسرتاحة 
لتبقى  ُصممت  «لقد 
لفرتات  محلقة 
الوقت،  من  طويلة 
حيث تؤدي مهامَّ عظيمة األهمية يحتاجها عمالؤنا. 
حسب  للتعديل  قابلة   SkyGuardian وطائرة 
الحاجة من خالل تسع نقاط صلبة وحموالت لتلبية 
متطلبات العمالء، وهذا سبب آخر وراء ما نشهده 

من االهتامم الكبري من طرف العمالء الدوليني».

قامت رشكة GA-ASI بتسليم أكرث من 900 طائرة، 
وأكرث من 400 محطة تحكم أرضية GCS، وتعمل 
طائراتها يف جميع أنحاء العامل؛ حيث يتم يف كل ثانية 
من كل يوم تحليق ما يقرب من 70 طائرة مسرية من 
طراز GA-ASI  يف جميع أنحاء العامل. وقد حققت 
أكرث من ستة ماليني  طائرات GA-ASI حتى  اآلن 

ساعة طريان، %90 منها أثناء عمليات االنتشار.
 -  SkyGuardian و   SeaGuardian طائرات  توفر 
املدين  الجوي  املجال  يف  للطريان  تطويرها  تم  التي 
- وعيًا ظرفيّاً دامئاً عرب املجاالت الساحلية الواسعة. 
للخطر، كام  الطاقم  وهي تفعل ذلك دون تعريض 
أنها تتميز بتكلفة اقتصادية أكرث فعالية من الطائرات 
املأهولة البديلة. وهي قابلة للتشغيل املتعدد املهام 
بالتنسيق مع حلف شامل األطليس (الناتو) وقوات 
يجعل  الذي  األمر  األمريكية،  والقوات  التحالف 
األصول  من  املهام  املتعددة   MQ-9B إمكانات 
القيّمة يف جميع السيناريوهات؛ من حامية البيئة إىل 
اإلغاثة يف حاالت الكوارث، والوعي باملجال البحري، 
املسلحة،  العسكرية  واملراقبة  واإلنقاذ،  والبحث 

وتحديد األهداف وغري ذلك الكثري.
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Oshkosh Defense

عىل  تعمل   Oshkosh رشكة  أن  بالذكر  والجدير 
تطوير التقنيات الذاتية منذ أكرث من عرش سنوات، 
وتعترب من أفضل الرشكات التي ميكن أن تقدم الدعم 
اآلليات  تحديث  مجال  يف  األمرييك  للجيش  الالزم 
جهودها  الرشكة  دشنت  وقد  للمستقبل.  استعدادا 
(غري  اآللية  الربية  باملركبة  الذاتية  اآلليات  يف مجال 
مدار  وعىل   .2004 عام  يف   TerraMax املأهولة) 
عرش سنوات كاملة أجرت الرشكة سلسلة طويلة من 
االختبارات وعمليات التقييم للمركبة البديلة للمركبة 
 Medium Tactical Vehicle املتوسطة  التكتيكية 
املركبات  وعائلة   (Replacement (MTVR
 Family of Medium Tactical التكتيكية املتوسطة

واملركبة  الشحن  مهام  لتنفيذ   (Vehicles (FMTV
الطرق  أنواع  كافة  فوق  للسري  الصالحة  املتوسطة 
MRAP All Terrain Vehicle (M-ATV) لتنفيذ 

عمليات فتح الطرق.
املركبات  أنظمة  «مركز  يحرص   ،2005 عام  ومنذ 
 Ground Vehicle Systems Center الربية» 
(املعروف سابقا باسم TARDEC) عىل التعاون مع 
أحد األطقم الصناعية لتنفيذ برنامج ”إنتاج املركبات 
 Autonomous Ground Resupply “الربية الذاتية
 Expedient Leader-Follower وبرنامج   ((AGR
ExLF)) مع الرتكيز عىل تصحيح مفاهيم القيادة عند 

إنتاج أرتال املركبات الذاتية يف نهاية املطاف.

ودمج  بتصنيع   Oshkosh Defense رشكة  وتقوم 
 By-Wire Active الفعلية  السالمة  معدات 
 ExLF برنامجي  إطار  يف   (Safety Kit (BWASK
من  تعلمته  مام  االستفادة  وتحرص عىل   ،AGR و
اآلليات الذاتية باملركبة الربية اآللية (غري املأهولة) 
املركبات  عىل  تعلمته  ما  وتطبيق   TerraMax
الجديدة يف إطار املبادرات الحالية التي يطرحها 

الجيش األمرييك لالعتامد عىل املركبات الذاتية. 
عىل  األمرييك  الحيش  اختيار  وقع  وقد 

باالت»  شكل  عىل  التحميل  «نظام 
 Palletized Load System

رشكة  أنتجته  الذي    ((PLS

Brigade Support Battalion (BSB)

.

.2019 Ft. Polk .
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Oshkosh ليكون أول أسطول للمركبات التكتيكية 
مثة  الجديدة.  التقنية  هذه  تستخدم  التي  املدولبة 

مركبات أخرى مرشحة لالستفادة من هذه التقنية.
 By-Wire Active وتؤمن معدات السالمة الفعلية
رشكة  تنتجها  التي   (Safety Kit (BWASK
لنظام  الالزمة  اإللكرتونية  الوصل  همزة   Oshkosh
اآليل  التشغيل  يؤمن  الذي  األمر   ،Oshkosh رشكة 
وأكيدة،  مأمونة  بطريقة  املركبة  قيادة  لوظائف 
املتقدمة»  السائق  مساعدة  «أنظمة  إىل  باإلضافة 
 Advanced Driver Assistance Systems

الثبات  يف  التحكم  مثل   ((ADAS اإللكرتوين
االصطدام،  تخفيف  مكابح  ير للمركبة،  تحذ
األمامي  االصطدام  من  ير السائق  تحذ و

تغيري  عند  السائق 

تلك  شأن  ومن  كبري.  بقدر  السالمة  لتعزيز  املسار 
للسائق  امليداين  الوعي  زيادة  الحديثة  التقنيات 
ومتكينه من التحكم يف املركبة ومنحه الوقت الالزم 
وضامن  الطاقم  أرواح  عىل  للمحافظة  لالستجابة 
االستعداد العمليايت كل يوم بغض النظر عن األحوال 
طبيعة  أو  الرتل  وضع  أو  الطرق  نوعية  أو  الجوية 

املهمة.
شكل  التحميل عىل  ”نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أسطول  من  يتجزأ  ال  جزءا  أصبح   (PLS) باالت“ 
مركبات الجيش األمرييك منذ أكرث من 25 عاما، وعند 
الذاتية ميكن تقليل  بالتقنيات  تجهيز تلك املركبات 
كبرية  بدرجة  املعادية  للنريان  الجنود  تعرض  نسبة 

التخلص  طريق  خارج عن  الباالت  هذه  من 

املركبة متاما أثناء العمل يف املناطق املشحونة بالتوتر 
الشديد. وتأيت التقنيات التي يوفرها برنامجا ExLF و 
AGR ليتيحا إمكانية التحكم يف املركبة عن بُعد أو 
تشغيلها عن بُعد من داخل مركبة أخرى قريبة منها. 
وتتميز برمجيات التشغيل الذايت باملعيارية وهو ما 
يسمح لها أيضا باستيعاب العمليات الذاتية املتقدمة 
املتقدمة  القوافل  وتشكيالت  االحداثيات  تتبع  مثل 
ورصد املوانع وكيفية تجنبها. وقد جرى اختبار تلك 

AGR العمليات يف إطار برنامج
بإمكانية  أيضا  الجديدة  التقنية  هذه  تتميز  كام 
اختياريا ويف أي وقت.  السائق  تشغيلها عن طريق 
فالجندي قد يكون موجودا داخل املركبة أو خارجها 

تبعا للمهمة املوكلة إليه. 
قيام  الجيش األمرييك عىل  املوقع مع  العقد  وينص 

رشكة Oshkosh بتخصيص 60 مركبة كمرحلة أوىل.
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وتتخصص الرشكة يف تنظيم الدورات التدريبية الفنية 
وخدمات الصيانة عىل رأس العمل باستخدام أحدث 
أساليب التكنولوجيا يف مجال الواقع االفرتايض والواقع 
املعزز والواقع املختلط. وتؤمن الرشكة نظام تدريب 
وانتهاء  التدريبية  الربامج  وضع  من  بدءا  متكامال، 
 Learning التعليمية»  العملية  إدارة  «نظام  ب 

Management System
جهاز  بتطوير   Nexter Training رشكة  وتتميز 
ألدوات التدريب املعروفة باسم «التدريب االفرتايض 

 ،(GVT® (Generic Virtual Training العام» 
وتستخدم هذه الجهاز، التي أجازها الجيش الفرنيس، 
الربمجيات  لوضع  االخرتاع  براءة  تحمل  مجموعات 
وبفضل   patented software building blocks
تلك الجهاز، تستطيع الرشكة إعداد التدريب الفني 
تم  وقد  برسعة.   وتشبيهية  افرتاضية  بيئة  ضمن 
عىل  اعتامدا  العام“  االفرتايض  ”التدريب  تطوير 
التطوير عن طريق عدد  عملية  وتتواصل  البحوث، 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  البحثية.  املشاريع  من  كبري 

جزءا  عام  كل  تستثمر   Nexter Training رشكة 
التدريب  هذا  عىل  للمحافظة  إيراداتها  من  كبريا 
وتطويره (التعلم التكيفي اعتامدا عىل تقنية الذكاء 

االصطناعي).
 ®CAESAR (الهاوتزر)  الهاون  مدفع  إنتاج  ويأيت 
القتالية  املشاة  مركبة  وصيانة  االرتداد  الذايت 
 VBCI (French denomination of «Véhicule
ودبابة   (“(Blindé de Combat d’Infanterie
الفائق   TGV والقطار  LECLERC الرئييس القتال 

Nexter Nexter Training
( )

. 25 23 ( )

Nexter Training

2020
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الرسعة والطائرة املقاتلة Rafale يف إطار املئات من 
برامج التدريب التي جرى تطبيقها حتى اآلن. وميكن 
القنابل  مع  التعامل  كيفية  عىل  التدرب  للمتدربني 
الناتجة عن  الحرائق  التفجري وإطفاء  وضبط أجهزة 
 Nexter الطائرات املقاتلة. وتضم قامئة عمالء رشكة
 SNCF عددا كبريا من العمالء مثل رشكة Training
 Dassault Aviation ورشكة  الحديدية  للسكك 

ورشكة Total، عىل سبيل املثال ال الحرص.
 Nexter رشكة  عام  مدير  فورنس،  مايكل  ونبه 
التدريب  تطوير  مسؤولية  تولت  التي   Training
تصنيع  لرشكات  االفرتايض  الواقع  عىل  اعتامدا 
األجهزة العسكرية منذ عام 2007، إىل وجود «طفرة 
أن  موضحا   ،  “competition boom” تنافسية» 
مؤكدا  األجهزة،  نقل  عملية  سهلت  األجهزة  تصغري 
إطار  يأتيان يف  املعزز  والواقع  االفرتايض  «الواقع  أن 
واملحلية  الفيدرالية  الحكومات  تبذلها  التي  الجهود 
املبادرات  وتأيت  ذكية.  دولة  إىل  اإلمارات  لتحويل 
اإلماراتية  الرسمية  السلطات  التي طرحتها  العديدة 

لتساهم يف دفع عجلة التكنولوجيا داخل الدولة».

“ ”
(GVT®) Generic Virtual Training

تدفق  تبسيط  أجل  من  الجهاز  هذا  تصميم  جرى 
األداء واالعتامد  اعتامدا عىل تعظيم  الرقمي  العمل 
االفرتايض.  التدريب  تنفيذ  أجل  من  اآللة  عىل 
ويؤمن هذا الجهاز تجربة مفيدة قادرة عىل تنفيذ 
طموحا.  املعزز  أو  االفرتايض  التدريب  أنظمة  أكرث 
أو رشكة صغرية  مبتدئة  الرشكة رشكة  كانت  وسواء 
أو متوسطة SME أو رشكة متعددة الجنسيات، فإن 
عملية وضع الربنامج التدريبي تم تبسيطها، ما يسهل 
وقت  يف  االفرتايض  والواقع  املعزز  الواقع  استخدام 
وجيز للغاية، كام يسمح للمستثمر بالرتكيز عىل نقاط 
القوة األساسية دون االعتامد عىل تطوير الربمجيات. 
ونجحت رشكة Nexter Training، بفضل جهازها، 
الالزمة  املنتجات  من  متكاملة  مجموعة  تطوير  يف 

لخدمة التدريب الفني.
 • Virtual الصيانة  عىل  االفرتايض  التدريب 

أو   (Maintenance Training (VMT
إصالح  عىل  التدريب  الصيانة:  عىل  التدريب 

األعطال وتشخيصها وإجراء الصيانة الالزمة.
 • Virtual السالمة  عىل  االفرتايض  التدريب 

الجادة/ األلعاب   :(Safety Trainer (VST

املخاطر  عىل  التدريب  البرشي،  العامل 
الصناعية واألمن واملخاطر الكهربائية.

 • Virtual التشغيل  عىل  االفرتايض  التدريب 
التدريب   :(Operation Trainer (VOT
املدنية  األنظمة  استخدام  عىل  الرقمي 

والعسكرية.
باستخدام •  التدريب  للصيانة:  املعزز  التوثيق 

املدنية  األنظمة  صيانة  عىل  املعزز  الواقع 
والعسكرية.

البرشية •  العمليايت والهندسة  التسويق  أنظمة 
العرض   :systems ergonomics لألنظمة 
البرشية  الهندسة  وعرض  لألنظمة  العمليايت 
األنظمة  من  جديدة  أنواع  عىل  املختلفة 

العسكرية.

Nexter Training

تعترب رشكة Nexter Training منذ تأسيسها إحدى 
التدريب،  مجال  يف  املتخصصة  الكربى  الرشكات 
ونفذت الرشكة بالفعل عدة مشاريع تدريبية بفضل 
الرشكة  وتحرص  والتدريسية.  الفنية  أطقمها  خربة 
عىل متابعة كل ما هو جديد يف مجال التكنولوجيا 

واالبتكار من أجل تأمني أفضل األنظمة التدريبية. 
تنفيذ  حاليا  بالفعل  يجري  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
البحوث  تلك  من  تطويرية  ومشاريع  بحوث  عدة 
واملشاريع التي تحرص الرشكة عىل تنفيذها بالتعاون 
السجالت  مستودع  بينها  ومن  اإلمارات،  دولة  مع 

 (Learning Record Store (LRS التعليمية 
باإلضافة   Adaptive Learning التكيفي  والتعلم 
إىل عدد كبري من املشاريع األخرى التي تعتزم رشكة 
 KNDS إحدى الرشكات التابعة ملجموعة ،Nexter
والتي تعترب إحدى الرشكات الرائدة يف مجال الدفاع 
رشكائها  مع  بالتعاون  تنفيذها  أوروبا،  يف  الربي 
الحكومية  واملؤسسات  الصناعية  البحوث  وكليات 
عدة  «هناك  إن  فرنوس  وقال  اإلمارات.  دولة  يف 
مبادرات تم اتخاذها يف مجال الواقع املعزز والواقع 
االفرتايض بالفعل ولكن أيا منها ال عالقة له بالصناعة. 
كبرية  برسعة  تتطور  املجال  هذا  يف  فالتكنولوجيا 
وباستمرار يوما بعد يوم، األمر الذي يفرض رضورة 
الخدمة  بتقديم  والتطوير  البحوث  عمليتي  ارتباط 
 Nexter Training رشكة  فعلته  ما  وهو  الفعلية، 

بفضل خربتها الكبرية يف هذا املجال».
الرشق  منطقة  يف  السوق  حول  الحديث  وعند 
األوسط، مثة سوق واعدة يف دولة اإلمارات، ولكن من 
الرضوري التكيف مع البيئة املحلية. وتستطيع لرشكة 
Nexter Training االستفادة من خربة الرشكة األم 
Nexter Systems التي تتواجد عىل أرض اإلمارات 
يرس  املناسبة،  وبهذه  عاما.  عرشين  من  أكرث  منذ 
رشكة Nexter Training أن تدعوكم لزيارة جناحها 
(يومكس)،  املأهولة  األنظمة غري  يف معرض ومؤمتر 
سواء كنتم من خرباء صناعيني أو باحثني أكادمييني، 
حيث ميكننا معا أن نسطر صفحة مرشفة جديدة يف 

تاريخ اإلمارات.
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التعرف  من  الطيارين  التدريب  جهاز  وسيمكن 
من  االقرتاب  عند  األمامية  العرض  شاشة  عىل 
قبل  الصعبة  املواقف  يف  الهبوط  وعند  الهبوط 
قيادة  الطائرة  قيادة  أو  املحاكاة  جهاز  استخدام 
ملا  فريدا  خارجيا  منظرا  الجهاز  ويؤمن  فعلية. 
االستعانة  عند  بالفعل  الطيار  يشاهده  أن  ميكن 
”نظام  تستخدم  التي  األمامية  العرض  بشاشة 
 Head-up Guidance األمامي“  التوجيه 
املعززة“  الرؤية  ”نظام  و   (System (HGS

(Enhanced Vision System (EVS
األمامي“  التوجيه  ”نظام  تصميم  جرى  وقد 
(HGS) املجهز بالرؤية املعززة ملنح الطيار وعيا 
النظام  هذا  ويأيت  مسبوق،  غري  وأرضيا  ميدانيا 
ليحل محل ”شاشات العرض األمامية“ التقليدية 
دون الحاجة إىل أي نوع من التعديالت الخاصة. 
الفورية  األمامية  بإمكانياته  النظام  ويتميز 
زيادة  طريق  عن  الرؤية  تحسني  إىل  تؤدي  التي 
ومدى  الطائرة  وضع  حول  وإدراكه  الطيار  وعي 
تنفيذ  من  الطيار  متكني  ثم  ومن  استقرارها، 
تدين  حالة  يف  املهام  وتنفيذ  التكتييك  االقرتاب 

الرؤية بكل دقة.
عىل  حاليا   Collins Aerospace رشكة  وتعمل 
االنخفاض  من  املختلفة  الطائرات  أنواع  متكني 
 DA/DH االقرتاب  من  األدىن  الحد  دون  ما  إىل 

املعززة“  الرؤية  ”نظام  يكون  عندما   approach
األمامي“  التوجيه  ”نظام  عىل  معروضا   (EVS)
الرقمي   HGS-6500 النظام  وسيكون   ،(HGS)
التي  الرشكات  أمام  لالستخدام  متاحا  الجديد 
يف   C-130J العمالقة  النقل  طائرات  تستخدم 

مطلع العام الجاري.
العمالقة  النقل  طائرة  ترخيص  املتوقع  ومن 
يتم  أن  عىل  الجاري،  العام  من  اعتبارا   C-130J
 CVR 14 االنتهاء من توجيه الهبوط بالنسبة ل
for EFVS-I and EVFS-II (b)/(a) 91.176 يف 
منتصف عام 2021. وعند استخدام ”نظام الرؤية 
املعززة“، جنبا إىل جنب ”نظام التوجيه األمامي“، 
سيكون النظام EVS-3600 قادرا عىل تقديم عدة 

مزايا إضافية.
التدريب  جهاز  تصميم  يؤدي  أن  املنتظر  ومن 
القائم عىل الواقع االفرتايض إىل منح خرباء إدارة 
الطريان الفيدرالية األمريكية قدرا كبريا من املرونة 
والكفاءة والفعالية عند إجراء البحوث يف مجال 
شاشات  عىل  املثبتة  املتقدمة  الرؤية  أنظمة 

العرض األمامية.
وقال نك جيبز، نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير 
برشكة  والتدريب  املحاكاة  أنظمة  إدارة  عام 
Collins Aerospace، إن ”نظام الرؤية املتقدمة 
املثبت عىل شاشات العرض األمامية يسهل عملية 

الوقت  الطيارين  ومينح  التدريب  عىل  الحصول 
الكايف الالزم الستخدام شاشة العرض األمامية عند 
دخول مرحلة االقرتاب عند الهبوط أثناء املواقف 
الصعبة“. وأضاف أن ”جهازنا التدريبي قادر عىل 
تقليل الوقت الالزم الذي يحتاجه الطيار للتعرف 
عىل هذه التقنية الجديدة إىل أبعد الحدود، األمر 
مع  التعامل  مبجرد  إنتاجيته  مستوى  يرفع  الذي 

جهاز املحاكاة أو قيادة الطائرة قيادة فعلية“.
 Collins رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الصناعية  الرشكات  أكرب  Aerospace واحدة من 
الرؤية  ”نظام  تقنيتي  تأمني  مجال  يف  الرائدة 
كبري  لعدد  األمامي“  التوجيه  و“أنظمة  املعززة“ 
ورجال  والعسكري  التجاري  الطريان  رشكات  من 
الجديدتان  التقنيتان  هاتان  ومتنح  األعامل. 
قيادة  عند  والثقة  السالمة  من  أفضل  مستوى 
حالة  أو يف  الرؤية  تدين  حالة  أو يف  ليال  الطائرة 
ميكن  كام  املعاكسة.  املناخية  واألحوال  الظروف 
لهاتني التقنيتني أن تساهام يف تحسني فرص نجاح 
مثل  طائرات  استخدام  عند  العسكرية  املهام 
الطائرة C-130J، ومنح األطقم الجوية فرصة أكرب 
لرؤية مناطق اإلنزال واملمرات الجوية واألهداف 

األخرى بغض النظر عن األحوال الجوية.
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 وهنا البد من طرح مجموعة من األسئلة التي أرآها 
ندير  ونحن  لها  نتعرض  التي  الثقافات  ماهي  مهمة؛ 
أي  إىل  االجتامعي؟  التواصل  شبكات  عىل  حساباتنا 
تلك  عرب  تدويله  يتم  واحد  مصطلح  ان  نعي  مدى 
الشبكات من شأنه تغيري معتقد أو هدم مبدأ أو تهديد 
عادات وتقاليد مجتمع؟ كم الوقت الذي قد تستغرقه 
رسالة رقمية يتأثر بها مراهق ليؤثر بدوره عىل أقرانه 
ويشكلون جامعة مؤثرة سلبا او إيجابا عىل مجتمعهم؟ 
كم رسالة يدرك متلقيها خطورتها وتقف عنده بدال من 

املشاركة يف إعادة نرشها؟!
أكتفي  لكنني  األسئلة  من  الكثري  أملك  الحقيقة،  يف 
بهذا القدر لعيل أستطيع من خاللها أن أجذب انتباه 
القارئ وادراكه لخطورة ما يدار عرب شبكات التواصل 
االجتامعي، ليس لكونها قادرة عىل نقل الرسائل بشكل 
رسيع فحسب أو ألنها قادرة عىل نرشها عىل أكرب عدد 
ممكن املستخدمني يف دول مختلفة فقط، بل ان األمر 
يتعدى ذلك بكثري خصوصا إذا ما وضعنا بالحسبان ان 
أغلب املستخدمني – لألسف – قد ال يدرك الهدف من 
أغلب الرسائل التي يتعرض لها عرب تلك الشبكات! وقد 
ال يدرك ان متعقداته ودينه وشخصه مستهدفني! كام 
أنه من املحتمل أيضا انه ال يدرك ان الكلامت والصور 
والفيديوهات تم اختيارها وصياغتها خصيصا له! وان 
وال  يعرفه  من  مع  مبشاركتها  يتفاخر  التي  معلوماته 
استغاللها بسهولة تجاريا  يعرفه هي معلومات ميكن 

وسياسيا لخدمة أغراض ترض به وببلده! 
يعترب  كمستخدمني  له  نتعرض  الذي  الفكري  الغزو 
من  سلبية  اتصالية  لرسائل  لتعرضنا  متوقعة  نتيجة 
ثقافات مختلفة ال تخلو من األفكار املتطرفة الغريبة 
علينا، والتي أدت بدورها إىل تغيري التوجهات الثقافية 
خطري  بشكل  أثر  مام  والفكرية  والسلوكية  والقيمية 
االطمئنان  ان  لذا  املجتمع.  ألفراد  الفكري  االمن  عىل 
عن  ابتعاده  من  والتأكّد  الشخص  تفكري  طريقة  عىل 

االنحراف الذي يهّدُد أمن مجتمعه أو مقوماته الفكريّة، 
أو العقائديّة، أو الثقافية، أو األخالقيّة، أو األمنيّة، أصبح 
من أولويات الدول التي تعي خطورة املنصات الرقمية 
والتي تسعى إىل حامية نفسها من االنحراف والضالل 

والضعف وسهولة اختاللها والسيطرة عليها.
الفكري يتحقق عرب الحرص  ، ان األمن  القول  خالصة 
ألفراد  والسياسية  االجتامعية  التنشئة  عىل  والرتكيز 
املجتمع، عرب وعي األرسة أوال مبسؤولياتها تجاه أبنائها 
محيطهم،  تجاه  لديهم  الالزم  الوعي  تكوين  وأهمية 
يتحقق كذلك من خالل تأصيل مبادئ أساسية كحب 
الوطن واالنتامء له قوال وفعال، يتحقق من خالل الحرص 
عىل تكوين شخصيات واعية قارئة تسعى اىل تثقيف 
نفسها بالشكل الصحيح بدال من التعرض اىل حمالت 
التسطيح التي يشنها مجموعة مستخدمني سطحيني ال 
هدف لهم يف الحياة غري تحقيق أكرب عدد من املتابعني، 
نرش  وإعادة  التفضيالت  بعدد  زائف  تفاعل  وتحقيق 
رسائلهم التافهة ! تثقيف األفراد ميتد اىل ما هو أخطر 
يصل  حتى  شبابنا  تثقيف  اىل  بحاجة  نحن  ذلك،  من 
الحروب  ان  إدراك  وهي  املنشودة  الوعي  مرحلة  اىل 
العسكرية ماهي اال حروب متواضعة أمام الدمار الذي 

تسببه الحروب املوازية لها يف املجتمع االفرتايض.
السطر األخري...

وهناك  األساس  وهو  السالح  يحمل  جندي  هناك   ”
أي  يف  القوة  مكامن  ويكشف  ويدافع  يتكلم  جندي 
نقطة ممكن أن يخدم فيها بلده“ معايل الشيخ خالد بن 

أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين

. :

malrashid@uob.edu.bh
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ويعتمد هذا العقد عىل مصدر واحد وعىل رسوم 
 cost-plus-incentive-fee التكلفة زائد الحوافز
التكلفة زائد  وإجراء التعديالت الالزمة بناء عىل 
الرسوم الثابتة طبقا للعقد الذي سبق ترسيته من 

قبل. ويهدف هذا التعديل إىل:
املحددة . 1 العقد غري  إجراءات  تحديد 

العقد  وهو   undefinitised contract action
بخصوص  ترسيته  سبق  الذي   2018 لعام  املايل 
الصاروخ SM-3 Block IIA، وذلك طبقا ألرقام 
 contract line item numbers  بنود خط العقد
باملبيعات  الخاصة   0015 و   (CLINs)  0014
 Foreign والخارجية  األمريكية  العسكرية 
املراحل  كافة  وإنتاج   (Military Sales (FMS
 All-Up Rounds (AUR)s production

بقيمة إجاملية 650,638,397 دوالر.
املراحل . 2 كافة  إنتاج  عقد  ترسية 

الخاصة بالصاروخ Block IIA للعام املايل 2019 

الخاص باملبيعات العسكرية األمريكية والخارجية 
طبقا ألرقام بنود خط العقد  (CLINs)  0017 و 

0016 بقيمة إجاملية 590,322,857 دوالر.
العقد . 3 خط  بنود  أرقام  بند  وضع 

املايل  للعام   0019 و   0018 لعامي    CLINs
بالصاروخ  الخاصة  املراحل  بكافة  الخاص   2020
الصاروخ SM-3 Block IIA للمبيعات باملبيعات 
إجاملية  بقيمة  والخارجية  األمريكية  العسكرية 

Raytheon
 Standard

Missile-3 Block IIA

.

Raytheon
Standard Missile-3 Block IIA
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435,978,438 دوالر.
ومبوجب هذا التعديل، يلتزم املقاول بإدارة وتأمني 
املواد والخدمات املتعلقة برشاء وتصنيع وتجميع 
62 صاروخا من طراز SM-3 Block IIA، شامال 
زيادة  إىل  التعديل  هذا  ويؤدي  الخيارات.  كافة 
مببلغ  للعقد  اإلجاملية  الرتاكمية  اإلسمية  القيمة 
  1,467,045,869 من  دوالر،    1,022,573,692
وتتوىل  دوالر.   2,489,619,561 إىل  دوالر 
مدينة  يف  األمريكية  الصاروخي  الدفاع  وكالة 
2,489,619,561 بوالية فرجينيا مسؤولية التعاقد 

عىل هذا البند.
املراحل،  ثالثية  صواريخ   SM-3 الصواريخ  ولدى 
 SM-2 الصاروخ  من  مرحلتني  أول  وتتقاسم 
الثالثة  املرحلة  صاروخ  يتوىل  بينام   ، Block IV
الذي يعمل بالوقود الصلب مسؤولية زيادة رسعة 
الصاروخ عند الخروج من الغالف الجو. وتعتمد 
بالصاروخ  الخاصة    kill vehicle التدمري  مركبة 
الوزن»  الخفيف  الجوي  «املقذوف  عىل   SM-3
 Lightweight Exo-Atmospheric Projectile
بجهاز  مزود  رأسا حربيا حركيا  وتضم   ،((LEAP
ويستخدم  الحمراء  تحت  باألشعة  يعمل  بحث 
املوجة الطويلة من أجل متييز األهداف وتحويل 
الدارس والتحكم يف االرتفاع من أجل توجيه مركبة 
التدمري تبعا للمعلومات الواردة من جهاز البحث.

داعيا  صاروخا  االعرتايض   SM-3 الصاروخ  يعترب 
الصواريخ  لتدمري  األمريكية  البحرية  تستخدمه 
الباليستية القصرية إىل متوسطة املدى. ويستخدم 
الصاروخ االعرتايض القوة املحضة بدال من الرأس 
وتقوم  الهدف.  تدمري  أجل  من  املتفجر  الحريب 
بقوة  املعادي  الصاروخ  بإصابة  التدمري  مركبة 
برسعة  تسري  أطنان   10 زنة  شاحنة  قوة  تعادل 
األسلوب  ويُطلق عىل هذا  الساعة،  600 ميال يف 
hit-to-” تدمريه»  بغرض  الهدف  «إصابة  اسم 
kill“، وهو يشبه اعرتاض الطلقة بطلقة أخرى. 

باعتباره  االعرتايض   SM-3 الصاروخ  إىل  ويُشار 
املرحيل»  التكيفي  «لالقرتاب  مهام  صاروخا 
للدفاع    Phased Adaptive Approach
التابعة  السفن  وتقوم  أوربا.  يف  الصاروخي 
السواحل  قبالة  املنترشة  األمريكية  للبحرية 
األوربية بحمل الصواريخ االعرتاضية التي دخلت 

املواقع األرضية يف  الفعيل يف أحد  التشغيل  حيز 
رومانيا، ما يؤدي إىل تعزيز األمن األورويب. وعند 
التايل   SM-3 االعرتايض  الصاروخي  موقع  دخول 
الفعيل يف  التشغيل  املنصوب عىل األرض مرحلة 
األوربية محمية ضد  الدول  كافة  بولندا ستصبح 

أيس هجوم بالصواريخ الباليستية.
ويتمتع الصاروخي االعرتايض SM-3 مبرونة عالية 
سواء كان منصوبا عىل اليابسة أو يف البحر، ما مينح 
الدول التي ليس لديها بحرية مجهزة للدفاع ضد 
مناطق  حامية  عىل  القدرة  الباليستية  الصواريخ 
شاسعة من أراضيها. وعادة ما يُشار إىل هذا ب 

 regional «الدفاع اإلقليمي» أو «دفاع املنطقة»
 SM-3 ويستطيع الصاروخي االعرتايض .defence
تحتوي  التي  األرايض  من  أكرب  مساحات  تغطية 
بوسائل  مقارنته  عند  وذلك  أقل،  منشآت  عىل 
 lower” «الدفاع الصاروخي األخرى «األقل مرتبة

.“tier
 30 من  يقرب  ما  اآلن  حتى  املرشوع  نفذ  وقد 
محاولة اعرتاض ناجحة، وتم تسليم أكرث من 250 
من  كل  يف  البحرية  لسالحي  اعرتاضيا  صاروخا 

الواليات املتحدة واليابان.
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 Dutch shipbuilder و Saab هذا، وتنتظر رشكتا
Damen مزيدا من املعلومات من جانب الحكومة 
ولدى  االتفاق،  هذا  تنفيذ  كيفية  حول  الهولندية 
التشغيلية  االحتياجات  يلبي  قوي  عرض  الرشكتني 
ومتطلبات  الهولندي  املليك  البحرية  لسالح 
الهولندية»  العسكرية  الصناعية  «االسرتاتيجية 
 Dutch Defense Industrial Strategy -DISS
العقد  بنود  فإن  الرشكتني  عىل  االختيار  وقع  وإذا 

ستتضمن فرص التصدير أيضا.
قدرات  من  الخارجية  الغواصة  وستستفيد 
وإمكانيات الغواصة السويدية A26 ومن الخربات 
واملهارات التي تتمتع بها رشكة بناء السفن البحرية 
الغواصة  ستجسد  ذلك،  عىل  عالوة  الهولندية. 

طراز  من  السويدية  الغواصة  خربة  املذكورة 
Collins املوجودة يف صفوف الخدمة لدى البحرية 

األسرتالية حاليا.

املصالح  لتأمني  فريدة  أسلحة  الغواصات  متثل 
وكل  خطوة  كل  فيه  أصبحت  عامل  ويف  الوطنية. 
القدرة عىل  سالح كتابا مكشوفا للجميع، أصبحت 
حيوية  ميزة  اآلخرين  لرصد  التعرض  دون  الحركة 
الدفع  غواصات  وتتميز  مىض.  وقت  أي  من  أكرث 
 Air-Independent Propulsion الهوايئ املستقل
AIP)) التي تنتجها رشكة Saab بالقدرة عىل البقاء 
تحت املاء لفرتات أطول من أي وقت مىض، األمر 
يف  املهام  من  كبري  عدد  تنفيذ  إمكانية  يتيح  الذي 

وقت السلم أو الحرب عىل حد سواء.
لدى  ميزة  أم  التخفي  الفريدة عىل  القدرة  وتعترب 
جرى  حيث   ،Saab رشكة  تنتجها  التي  الغواصات 
كافة  صد  عىل  قادرة  تكون  بحيث  تصميمها 
أساليب  وتخطي  املعروفة  الفعلية  التهديدات 
(اإللكرتونية).  السربانية  الحرب  وأساليب  املراقبة 
تنتجها  التي  الجديدة   A26 غواصات  وتستخدم 
الرشكة تقنيات متقدمة تجعلها قادرة عىل التخفي 
بدرجة كبرية عن طريق االستعانة بأفضل األنظمة 
رصدها  يجعل  ما  وهو  تطورا،  وأكرث  الحديثة 

وتصنيفها وتحديد مواقعها أمرا مستحيال.
حشو  جرى  فأكرث،  أكرث  الغواصة  صوت  ولخفض 
الفراغ املوجود بني أجزاء جسم الغواصة مبواد عازلة 
جنب  إىل  جنبا  مستخدمة  طريق  وتلك  للصوت، 
األساليب األخرى مثل محركات Stirling التي تعمل 

ومحركات   (AIP) املستقل  الهوايئ  الدفع  بنظرية 
الديزل العازلة للصوت، واستخدام الخراطيم املرنة 
الحد  وتحديد   compensators التعويض  وأجهزة 
األقىص لرسعة تدفق الهواء داخل املجاري الهوائية 
حد  أدى  إىل  األنابيب  قطر  نصف  ويل  واألنابيب، 
الغواصة  لجسم  خاص  تصميم  ووضع  ممكن، 

وزعانفها وغالفها.
مثل   Saab رشكة  تنتجها  التي  الغواصات  وتتميز 
أجل  ومن  الشديدة.  باالعتامدية   A26 الغواصة 
أي  يستطيع  العمل،  عن  التوقف  وقت  اختصار 
الغواصة إجراء الصيانة  فرد عادي من أفراد طاقم 
باملهام  املتعلقة  الصيانة  أو  العالجية  أو  الوقائية 
الغيار  قطع  استخدام  طريق  عن  وذلك  الخاصة، 
وأجهزة االختبار املوجودة عىل ظهر الغواصة. عالوة 
تستخدم  لذلك،  الفرصة  سنحت  وكلام  ذلك،  عىل 
Off-The- املتوافرة  التجارية  األجهزة   Saab رشكة

خفض  أجل  من    Shelf (COTS) equipment
التكاليف وتسهيل آلية العمل.

من  سلسلة  تطوير  عىل  الرشكة  حرصت  وقد 
الغواصات  عىل  اعتامدا  باستمرار  الغواصات 
يسمح  حيث  املحيطات،  يف  تعمل  التي  األساسية 
للغواصة  اإلنتاج  وأسلوب  املعياري  التصميم 
القوية  التسلح  أنظمة  من  أكرب  عدد  باستيعاب 
وأنظمة  املالحة  أطقم  من  عدد  أي  واستيعاب 
الدفع الهوايئ املستقل (AIP) األكرث كفاءة وفعالية. 
وتضم فئة الغواصات املذكورة الغواصات املامثلة يف 
الحكومة  التي طلبت   A26 الغواصة وقدرة  حجم 

الهولندية رشاءها لتسليح بحريتها امللكية.
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Falcon Archange

French Defense Procurement Agency (DGA)
Falcon 8X Archange

Dassault Aviation
Thales.  French Defense Procurement Agency - DGA

.

اإللكرتونية  الحرب  أسلحة  نرش  املقرر  ومن 
ثالث  طريق  عن  املطاف  نهاية  يف  الشاملة 
طائرات من طراز Falcon X التي أنتجتها رشكة 
Dassault Aviation يك تحل محل طائرتني من 
طراز Transall C-160 Gabriel املوجودتني يف 
صفوف الخدمة حاليا لدى سالح الجو الفرنيس، 

وذلك اعتبارا من عام 2025.
طائرات  من  املنتظر  األداء  مستوى  ويتطلب 
كثريا  لربنامج Archange عمال  التابعة   Falcon
 Dassault ومعقدا، وهو ما تتخصص فيه رشكتا

Thales و Aviation
اإلدارة  مجلس  رئيس  ترابييه،  إيريك  وقال 

 ،Dassault Aviation والرئيس التنفيذي لرشكة
بفضل  والسعادة  الفخر  من  كبري  بقدر  «أشعر 
الفرنسية،  الدفاع  وزارة  اتخذته  الذي  القرار 
لربنامج  التابعة   Falcon طائرات  ستفيد  حيث 
مثلام  الفرنسية  املسلحة  القوات   Archange
 Falcon 10, 200, 50, تفعل الطائرات من طراز

and 7X 900 ,2000 حاليا». 
وأضاف أن «طائرات Falcon ذات املهام الخاصة 
التي  املزدوجة  الكفاءة  عىل  دليل  أقوى  هي 
حيث   ،Dassault Aviation رشكة  بها  تتمتع 
ستستفيد طائراتنا املدنية من التقنيات الحديثة 
املقاتلة،  طائراتنا  لخدمة  تطويرها  جرى  التي 

الصناعية  العمليات  بالتايل من  والتي ستستفيد 
الالزمة إلنتاج الطائرة Falcon عىل أعىل قدر من 

املنافسة».
ال   Falcon طائرات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تجهيزها  فعند  فحسب.  الركاب  لنقل  تُستخدم 
بفضل  الطائرات،  تلك  تصبح  معينة،  بأنظمة 
عدد  أداء  عىل  قادرة  وقوتها،  ومرونتها  أدائها 
كبري من املهام العسكرية ومهام الخدمة العامة 
املختلفة. ويتيح جسم الطائرة Falcon العريض 
التصميامت  من  بُحىص  ال  عدد  تنفيذ  إمكانية 
وتستطيع  املتعددة.  األدوار  ذات  املهام  ألداء 
كل طائرة استيعاب األجهزة واألنظمة املصممة 



45

ألداء أدوار ومهام محددة مثل املراقبة البحرية 
والتدريب  الجوي  والتصوير  البحري  واالستطالع 
وقطر  اإللكرتونية  والحرب  التسلح  أنظمة  عىل 

األهداف واإلسعاف الجوي.
ويستخدم  %10 تقريبا من املؤسسات العسكرية 
والحكومية طائرات Falcon التي يصل أسطولها 
ألداء  األدوار  متعددة  طائرة   200 من  أكرث  إىل 
تلك  وتتميز  املختلفة.  املهام  من  كبري  عدد 
واالعتامدية  األداء  من  عال  مبستوى  الطائرات 
أو  املدنية  املهام  الصيانة، سواء لخدمة  وسهولة 
من  الدوارة  النسخ  تصميم  تم  وقد  العسكرية. 
طائريت Falcon 2000 و Falcon 900 النفاثتني 
التجاريتني من أجل تلبية املتطلبات املتغرية التي 
املراقبة  وعمليات  البحرية  العمليات  تحتاجها 

الساحلية والحدودية.

 Dassault بالتعاون مع رشكة ،Thales نجحت رشكة
الفرنسية  العسكرية  املشرتيات  ووكالة   Aviation
جديد  جيل  تطوير  يف  الفرنسية،  املسلحة  والقوات 
 signals من التقنيات الخاصة باستخبارات اإلشارات
الربامج  من  عدد  إطار  يف   intelligence SIGINT
Thales مسؤولية  املتقدمة. وستتوىل رشكة  البحثية 
باستخبارات  الخاصة  االستشعار  أنظمة  كافة  إنتاج 
 Falcon اإلشارات ودمج النظام ككل عىل منت الطائرة

.Dassault Aviation 8 التابعة لرشكةX
رصد  من  النظام  الجديدة  التقنيات  هذه  وستمكن 
وتحليل أجهزة الرادار واإلشارات الرادارية يف آن واحد 
املتعددة   Thales بفضل هوائيات ألول مرة، وذلك 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  واستخدام  االستقطاب 

لتحويل عملية تجهيز املعلومات إىل عملية آلية.
أحدث  النفاثة  الثالثة   Falcon 8X طائرات  وتعترب 
إضافة إىل عائلة Falcon، وتحتوي تلك الطائرات عىل 
املفاتيح  وهي  الطائرة،  يف  الرقمي  للتحكم  مفاتيح 
التي تعترب نتيجة مبارشة للخربة التي اكتسبتها رشكة 
Dassault Aviation’s من طائريت Mirage 2000 و 
Rafale. كام أن هذه الطائرات مجهزة بسطح رقمي 
 combined vision املدمجة  الرؤية  ونظام  جوي 
system (CVS). املعروف باسم FalconEye الذي 

ال يوجد له نظري.
تصديرها  جرى  التي   ،Falcon 8X طائرات  وتتميز 
إىل أكرث من 90 دولة، باملرونة الشديدة عالوة عىل 
املكتب  نفس  صممها  وقد  االقتصادي،  تشغيلها 
و   Rafale املقاتلتني  الطائرتني  بتصميم  قام  الذي 

nEUROn
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U.S. Special Operations Command (USSOCOM)
L3Harris Technologies (NYSE:LHX) 100

550
Very Small Aperture Terminals (VSAT)

.

 L3Harris رشكة  تويل  عىل  العقد  وينص 
الربمجيات  تحديث  مسؤولية   Technologies
العمر  متديد  إىل  يؤدي  مبا  والكفاالت  واألجهزة 
البؤر  ذات  طرفية  الطرفية  للنهايات  االفرتايض 

 Hawkeye III Lite VSAT املتناهية يف الصغر
ومن  التكاليف.  يف  كبري  وفر  وتحقيق  الحالية 
الطرفية  النهايات  تأمني  أنه جرى  بالذكر  الجدير 
طرفية ذات البؤر املتناهية يف الصغر عن طريق 

عقود متوسطة ل «عقدة األقامر الصناعية القابلة 
لالنتشار» Satellite Deployable Node – عائلة 
أو   Family of Terminals الطرفية  النهايات 

«عقدة األقامر الصناعية القابلة لالنتشار».

 L3Harris Technologies
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ومن الجدير بالذكر أن عائلة Hawkeye للنهايات 
الطرفية ذات البؤر املتناهية يف الصغر ظلت إحدى 
التابعة  التكنولوجيا  ترسانة  يف  األساسية  العنارص 
النهايات  تلك  ساهمت  وقد  األمرييك.  للجيش 
عن  الرضر  إبعاد  يف  االنتشار  الرسيعة  الطرفية 
الجنود يف ساحة العمليات. ويف عام 2003 وأثناء 
برسعة  القوات  تقدمت  العراق،  تحرير  عملية 
اللوجستية  وإمداداتها  متطلباتها  تراجع  لدرجة 
الصفر.  نقطة  من  يقرب  ما  إىل  اإلعاشة  ومواد 
وكان الحل بالنسبة للجيش األمرييك هو استخدام 
املتناهية واملعروفة  البؤر  الطرفية ذات  النهايات 
Hawkeye II 1.2M أيضا باسم النهاية الطرفية

terminal وقد انطلق برنامج CSS-Satcom يف 
نظام  اآلن شحن 4000  عام 2003، وجرى حتى 
إىل الجيش األمرييك، وتواصل تلك األنظمة تقديم 
الدعم الالزم للعمالء عن طريق برنامج التجديد 

وإدخال التحديثات الجديدة.
يف  للقوات  املبارش  الدعم  األنظمة  تلك  وتقدم 
ساحة العمليات، ومتنحها القدرة عىل التقدم إىل 
األمام برسعة كبرية عرب sneakernet التي كانت 
تفرض عىل القوات يف املايض رضورة التقدم عىل 
شكل قوافل مع التعرض للرضر من أجل إيصال 

احتياجاتها.
ويعمل نظام Hawkeye III Lite الخفيف الوزن 
مبعدل  املعلومات  تأمني  عىل  املوجات  الثالث 
الواحدة،  الثانية  يرتاوح بني 2 و 5 ميجابايت يف 
دقائق معدودة.  استخدامه يف غضون  كام ميكن 
X-, مثل  موجات  عدة  النظام  هذا  ويستخدم 

أو   iDirect بخياري  متاح  وهو   ،Ku- and Ka
Linkway الحديثني.

اتصاالت   Hawkeye III Lite نظام  ويؤمن 
باإلنرتنت  لالتصال  الرسعة  العالية  املعلومات 

أرشطة  وبث   VPN الخاصة االفرتاضية  والشبكة 
الخفيف  النظام  هذا  استخدام  وميكن  الفيديو. 
الوزن يف غضون دقائق قليلة عن طريق استخدام 
auto-acquire االلتقاط  التلقايئ  الهوايئ  نظام 
ViewSat™-e GUI و  باسم  املعروف   antenna
 .(Outdoor Unit (ODU الخارجية»  «الوحدة 
استخدام  الخاصة  العمليات  لقوات  وميكن 
الصغر  املتناهية يف  البؤر  ذات  الطرفية  النهايات 
يف  التلقايئ  االلتقاط  ذات    Hawkeye III Lite
العامة  القيادة  متنح  وهي  قليلة،  دقائق  غضون 
للعمليات الخاصة األمريكية والهيئات الحكومية 

األخرى وسيلة للحصول عىل االتصاالت املهمة.
البؤر  ذات  الطرفية  النهايات  سلسلة  وتتمتع 
بتصميم    Hawkeye III الصغر  يف  املتناهية 
نطاقات  مجموعات  بتوفري  يسمح  موحد  قيايس 
رسعة  أجل  من   RF Band kits الالسليك  الرتدد 

وسهولة التحول من موجة إىل أخرى عن طريق 
من  الكامل  النظام  ويتكون  بسيط.  تعديل 
جوانب  ذات  قوية  صناديق  ثالثة  أو  صندوقني 
ODU البرصي»  النقل  «شبكة  الستيعاب  قوية 

وقاعدة الهوايئ التلقايئ االلتقاط ومفتاح التحكم 
والعاكس الدائري املصنوع من األلياف الكربونية 
املكون من ست قطع، عالوة عىل العارضة ومصدر 

التغذية وأجهزة ال LNB لتأمني تغطية عاملية.
رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  إيبيل،  كريس  وقال 
العاملية،  االتصاالت  أنظمة  لشؤون   L3Harris
الخاصة  العمليات  قيادة  مع  املوقع  «العقد  إن 
للنهايات  االفرتايض  العمر  سيطيل  األمريكية 
الطرفية املوجودة لدى عمالئنا حاليا، كام يعكس 
القيادة  توليها  التي  القصوى  األولوية  العقد 
لتجهيز مستخدميها يف كل مكان بأحدث تقنيات 
النهايات الطرفية ذات البؤر املتناهية يف الصغر».
رشكة   » بأن  شومر  تشارلز  السناتور  ورصح   
L3Harris Technologies يف Rochester لديها 
قيادة  مع  املوقع  العقد  وأن  عاملة،  قوة  أفضل 
مليون   100 بقيمة  األمريكية  الخاصة  العمليات 
دوالر ملدة خمس سنوات سيؤدي إىل تعزيز وضع 
الرشكة أكرث فأكرث. وقد ترشفت مبساعدة الرشكة 
وزيادة مشاريعها يف  للتنافس  ملعب  تأمني  عىل 
املنطقة  اقتصاد  تعزيز  ميكنها  حتى   Rochester
التكنولوجيا  وتأمني  جديدة  عمل  فرص  وخلق 

الحديثة لجيشنا».

Hawkeye III Lite

5 2
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ولسد هذه الفجوة، البد من عالج منظومة تدريب 
تعقيدا  أقل  وجعلها  كلها،  العسكريني  الطيارين 
وأكرث كفاءة، بدءا من املحارضات النظرية األساسية 
أي  وتساهم  الفعيل.  بالطريان  وانتهاء  واملحاكاة 
التقنيات  عىل  تعتمد  متكاملة  تدريب  منظومة 
التدريب  متطلبات  تلبية  يف  الجديدة  واإلمكانيات 
بشكل منظم، باإلضافة إىل تقديم أفضل وأعىل معايري 

الجودة التي يتطلبها املجال العسكري.
وقد حرصت رشكة CAE دامئا عىل تلبية املتطلبات 

وسخرت  العسكريني،  الطيارين  بتدريب  الخاصة 
أسس  وضع  يف  والدراية  الخربة  من  الكبري  رصيدها 
النوعية  هذه  بتدريب  يتعلق  فيام  كليا  جديدة 
الطيارين  تدريب  منظومة  وستؤدي  الطيارين.  من 
الجديدة هذه إىل تخفيف األعباء عن كاهل املدربني، 
الدارسني،  وتقديم خدمة تعليمية أكرث اعتامدا عىل 
أي  إجراء  عند  البيانات  تحليالت  من  االستفادة  مع 

تقييم موضوعي.

CAE

وأسفرت هذه الجهود عن «أكادميية TRAX»، وهي 
وضعتها رشكة  متكاملة  تدريب  منظومة  عن  عبارة 
CAE لتبسيط عملية تدريب الطيارين العسكريني. 
من   TRAX اسمها  اشتقت  التي  األكادميية،  وتركز 
يعني  (الذي   “training acceleration” املصطلح 
استخدام  عىل  تعتمد  والتي  املتسارع»  «التدريب 
virtual/ التقنيات الخاصة بالواقع االفرتايض/املختلط

CAECAE
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 ،  mixed reality
تركز عىل ثالثة مبادئ أساسية – هي 
«التعلم»  Learnو «املامرسة»  Practiceو «األداء» 
تدريب  منظومة  وضع  يف  كلها  تساهم   -Perform

أكرث كفاءة وفعالية.
طريق  عن  املوارد  توفري  يف  املنهج  هذا  ويساهم 
التدريب  مراحل  معظم  بتنفيذ  للمتدربني  السامح 
بأنفسهم يف بيئة تعليمية يتحكم املتدربون أنفسهم 
املتقدمة  التقنيات  مبساعدة  وذلك  وتريتهاـ  يف 
جرعة  عىل  الحصول  ثم  ومن  البيانات،  وتحليالت 
تدريبية متواصلة وعىل مستوى عال ولكن بطريقة 

أرسع وأقل تكلفة.
 TRAX املتسارع»  التدريب  «أكادميية  وتستخدم 
االفرتايض  الواقع  مثل  الرقمية  التقنيات   Academy
خالل  االصطناعي  والذكاء   (virtual reality (VR

التدريب،  مراحل  كافة 
الفورية  االستعانة ب «األفكار  إىل  باإلضافة 
باسم  اختصارا  املعروفة  القياسية»  والتقييامت 
 Rise (Real-time insights and standardized
تحليل  إلجراء  الرشكة  وضعتها  التي   (evaluations
والتقييم  الشفافية  عىل  يعتمد  للبيانات  موضوعي 
املوضوعي للتدريب. ويساهم التدريب القائم عىل 
تحليل البيانات يف منح املتدربني واملدربني عىل حد 

سواء الفرصة للتعلم واملبادرة بعالج مواطن الخلل.
التدريب  «أكادميية  ل  األوىل  املرحلة  وتعتمد 
املتسارع» عىل استخدام تطبيق جوال مرتبط بنظام 
إلدارة عملية التعلم يتضمن كافة املساقات املعتمدة 
عىل الحاسب اآليل الالزمة الكتساب املعرفة النظرية 
والفهم واالستيعاب. وهنا يأيت دور العرص الرقمي يف 
وتعتمد  الطيارين.  تدريب  وطرق  وسائل  تحديث 
املساقات عىل الواقع االفرتايض حتى يستطيع الطالب 
التعلم، ومن ثم وضع تصور حول املهام واإلجراءات 

الالزمة ملتابعة الدورة الدراسية.
إىل  املتدربون  ينتقل  «التعلم»  مرحلة  وبعد 
عىل  تعتمد  التي  الجديدة   Sprint التدريب  طائرة 
الرئيسية  املكونات  إحدى  وهي  االفرتايض،  الواقع 
تدريبا  التي تؤمن  املتسارع»  التدريب  ل «أكادميية 
أنفسهم.  املتدربون  فيه  يتحكم  الدقة  عايل  شامال 
الفرصة ل «مامرسة»  املتدربني  الطائرة  ومتنح هذه 
للتو تبعا ملستوياتهم املتفاوتة مبساعدة  ما تعلموه 
مدرب افرتايض مزود ب «األفكار الفورية والتقييامت 

.Rise-enabled «القياسية

التدريب  «أكادميية  من  األسايس  الجزء  هذا  يشمل 
 disruptive املدمرة  التقنيات  املتسارع» 
التعليمية.  الخربات  تعزيز  technologies من أجل 
القليلة  الصغرية   Sprint التدريب  طائرة  وتشمل 
والتي  االفرتايض  الواقع  عىل  تعتمد  التي  التكلفة 
صممتها رشكة CAE سامعتي رأس تعمالن بنظرية 
 ،haptic feedback الواقع االفرتايض، وتأثريات اللمس

CAE
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الصور  ومولد  الطائرة،  يف  للتحكم  فعلية  ومفاتيح 
 Medallion باسم  املعروف   image generator
هذا  من  واألهم   .CAE رشكة  من  افرتاضيا  ومدربا 
 CAE وذاك أن الخربة الطويلة التي اكتسبتها رشكة
يف مجال محاكاة الطريان العايل الدقة وجدت طريقها 
إىل طائرة التدريب Sprint الصغرية القليلة التكلفة 
بيئة  تؤمن  كام  االفرتايض.  الواقع  عىل  تعتمد  التي 
ما  إذا  معززا  واقعا  الدقة  العالية  الواقعية  املحاكاة 
قورنت بطائرات التدريب املتاحة األخرى التي تعتمد 
قمرة  تأمني  ثم  ومن  االفرتايض،  الواقع  نظرية  عىل 
قيادة عىل أعىل درجة من الحدة والتفاعل يف بيئة 

افرتاضية تشبيهية بالكامل.
املستوى  للتعرف عىل هذا  الفرصة  املتدربني  ومبنح 
الدقة داخل جهاز تدريب افرتايض قليل  العايل من 
التدريب  منظومة  من  املرحلة  هذه  عند  التكلفة 
يتسنى لهم الحصول عىل قدر أكرب بكثري من املامرسة 
قبل االنتقال إىل أجهزة املحاكاة املتقدمة أو الطائرة 

الحقيقية.
منظومة  من  واألخرية  الثالثة  للمرحلة  بالنسبة  أما 
رشكة  طورتها  التي  املتسارع»  التدريب  «أكادميية 
CAE فتتمثل يف االنتقال إىل جهاز محاكاة أكرث دقة 
أو حتى طائرة حقيقية. وتلك أيضا هي املرحلة التي 
التعامل معا بصورة  يتسنى فيها للمدرب واملتدرب 
عىل  قدرتهم  إثبات  للمتدربني  ميكن  حيث  مبارشة 
«أداء» املهام واإلجراءات التي تعلموها ومامرسوها. 

وهنا يأيت دور «األفكار الفورية والتقييامت القياسية» 
املدرب  أخرى من خالل مساعدة  مرة   CAE Rise

عند إجراء تقييم موضوعي ملستوى املتدرب.
بإدارة  التكنولوجيا  قسم  رئيس  بريي،  فيليب  وقال 
«ما  إن   ،CAE برشكة واألمنية  العسكرية  املشاريع 
التدريب  «أكادميية  جنب  إىل  جنبا  الرشكة  تقدمه 
متكامال  ونظاما  تدريبية  منظومة  ميثل  املتسارع» 
من  النوع  هذا  استخدام  أن  نعتقد  ونحن  شامال. 
التطور الرقمي يف تدريب الطيارين سيساهم يف عالج 
العجز يف عدد الطيارين العسكريني، وهي املشكلة 
التي يحاول العمالء عالجها عن طريق تبسيط عملية 

تدريب الطيارين ورفع كفاءتها.
وأردف بريي قائال إن «القضية تتعلق برفع مستوى 
بصورة  الربنامج  يف  املسجلني  املتدربني  الطيارين 
أرسع، مع تقليل االعتامد عىل املوارد الرئيسية مثل 
بيئة تركز عىل  يتم ذلك داخل  املدربني. واألهم أن 
املتدربني وتبعا لقدرات وإمكانيات كل واحد منهم، 
كام تركز عىل بناء قاعدة قوية من تحليالت البيانات 
لضامن تحقيق تحسن مستمر يف مستوى املتدرب».

مثار  إحدى  املتسارع»  التدريب  «أكادميية  وتعترب    
البحوث  الكبري واالستثامر يف مجال  الرقمي  التحول 
عام  يف   CAE رشكة  أطلقتهام  اللذين  والتطوير 
2018 يف إطار برنامج «معلومات املرشوع الرقمية» 
الذي   Project Digital Intelligence program
عىل  التدريب  يف  جذري  تطوير  إحداث  إىل  يرمي 

الحادي  القرن  خالل  الصحية  والرعاية  الطريان 
املتسارع»  التدريب  «أكادميية  وتعترب  والعرشين. 
تعتمد  التي  الجديدة   Sprint التدريب  وطائرة 
وهام  العمل،  هذا  نتائج  من  االفرتايض  الواقع  عىل 
مثاالن يجسدان حرص رشكة CAE عىل تطوير بيئة 
يف  املتمثل  التحدي  أجل  من  ليس  رقميا،  التدريب 
تدريب الطيارين فحسب، وإمنا تطوير طرق التعلم 

أيضا.

كام تستفيد أنظمة رشكة CAE أيضا من خربة برنامج 
Pilot Training Next (PTN) التابع لسالح الجو 
لعالج مشكلة  يسعى  الذي  الربنامج  األمرييك، وهو 
العجز يف عدد الطيارين العسكريني التابعني للسالح 
عن طريق وضع تصور جديد لألسلوب الذي يتم به 
التدريب  تنفيذ هذا  والتأكد من  الطيارين،  تدريب 

بشكل بديهي وبوترية أرسع.
مجال  يف  العاملني  وكافة  «الرشكة  أن  بريي  وأوضح 
حقيقة  بالفضل  يدينون  الطيارين  تدريب  صناعة 
عىل  وحرصه  تشجيعه  عىل  األمرييك  الجو  لسالح 
لتدريب  جديدة  وتقنيات  وأساليب  طرق  اكتشاف 

الطيارين».
وأضاف بريي أن «ما فعلناه مع «أكادميية التدريب 
التي  الجديدة   Sprint التدريب  وطائرة  املتسارع» 
تعتمد عىل الواقع االفرتايض هو رفع مستوى النظام 
وسيلة  استحداث  يف  نجحنا  حيث  مستويات،  عدة 
أفضل ملحاكاة الطائرات وسامعات رأس أفضل وأشد 
حدة تعمل بنظرية الواقع االفرتايض والحصول عىل 
مؤثرات قريبة من الواقع ووضع مساقات تقوم عىل 
تطوير  من  املتدربون  يتمكن  حتى  الرقمي  النظام 
أقمنا  وقد  منهم.  واحد  كل  ملستوى  تبعا  أدائهم 
وتحليالت  االصطناعي  الذكاء  أساس  عىل  ذلك  كل 
بالنتائج  وتزودنا  املوضوعية  تفرض  التي  البيانات 

بصورة مستمرة».
أشد  من  واحدة  عالج  نجحت رشكة CAE يف  وقد 
جدد  طيارين  تفريخ  وهي  إيالما،  الضعف  نقاط 
مجال  يف  الطويلة  خربتها  وتسخري  وفعالية،  بكفاءة 
التقنيات  بأحدث  وتزويدهم  الطيارين  تدريب 
الرقمية املبتكرة. وبهذا تكون الرشكة قد ساهمت يف 
طرح أساليب ومعايري قياسية جديدة ميكن لألطقم 

الجوية التدرب عليها لسنوات طويلة قادمة.
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ومنذ سنوات طويلة، وصوال إىل يونيو 2019، 
ويف زيارة رسمية إىل برلني، وضع الشيخ محمد 
التطورات  بشأن  اإلمارايت  التصور  زايد،  بن 
األوسط،  والرشق  العريب  الخليج  منطقة  يف 
والحفاظ عىل األمن اإلقليمي، وضامن سالمة 
الشؤون  يف  التدخل  ورفض  الدولية،  املالحة 
الداخلية للدول، ومكافحة التطرف واإلرهاب 
الكراهية،  وخطاب  التخريب  سياسات  ونبذ 
يف  واالستقرار  السلم  تعزيز  عىل  والعمل 
املنطقة ذات األهمية االسرتاتيجية للعامل كله.
18 يف  برلني،  قمة  من  واحد،  يوم  وقبل 
زايد،  بن  محمد  الشيخ  التقى   ،2020 يناير 
املستشارة األملانية أنغيال مريكل، عشية املؤمتر 
دعم  وتأكيد  رسم  وأعاد  ليبيا،  بشأن  الدويل 
اإلمارات املطلق لجهود إرسال السالم الشامل 
التي  الجهود  ولكل  عموما،  واملنطقة  ليبيا  يف 
تعزز األمن العريب وتحفظ االستقرار يف منطقة 
اإلمارات  «إن   : مؤكدا  وقال  املتوسط،  البحر 
شأنها  من  مبادرة  أو  تحرك  أو  جهد  أي  مع 
مساعدة الشعب الليبي الشقيق عىل الخروج 
من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل يف 
شؤونه الداخلية وتعزيز أركان الدولة الوطنية 
اإلرهابية  امليليشيات  مواجهة  يف  ومؤسساتها 
املسلحة ووضع حد لتدفق العنارص اإلرهابية 

إىل ليبيا».
بن  محمد  الشيخ  تلقى   2020 يناير   22 ويف 
جمهورية  مستشارة  من  هاتفيا  اتصاالً  زايد 

.  :

Noura_Almoteari@yahoo.com

خاللها  بحثا  مريكل،  أنغيال  االتحادية،  أملانيا 
األوضاع يف منطقتي الرشق األوسط والخليج 
العريب إضافة إىل القضايا وامللفات اإلقليمية 
مبخرجات  األطراف،  إلتزام  ومدى  والدولية، 

مؤمتر برلني.
وللمستقبل   ،2020 للعام  اإلماراتية،  الرؤية 
السالم  أن  عىل  رئيس  بشكل  تستند  عموما، 
واالستقرار املنشودين، ال يأتيان إال عن طريق 
والنزاعات  الخالفات  التفاوض وال ميكن حل 
رؤية  إىل  أيضا  وتسند  العسكرية،  بالوسائل 
ملكافحة  مبكرة،  اإلمارات  بدأتها  شاملة، 
التدخالت  ووقف  والتطرف.  اإلرهاب 
الخارجية يف الشئون الداخلية للدول عموما 

ولليبيا وسوريا عىل وجه التحديد.
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ملهامً  منوذجاً  املرصية  اإلماراتية-  العالقات  تقدم 
فقط  ليس  األشقاء،  بني  العالقات  يف  به  يحتذى 
ألنها ترتكز عىل مرياث تاريخ من االحرتام والتقدير 

له  املغفور  عهد  منذ  الدولتني،  قياديت  بني  املتبادل 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن 
العالقات  هذه  ألن  أيضاً  وإمنا  ثراه،  الله  طيب 

وصلت  املجاالت،حتى  مختلف  يف  باستمرار  تتطور 
يف  تتجاوز  التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  مستوى  إىل 
مردوداتها اإليجابية الدولتني، لتسهم يف تعزيز أسس 

2020
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األمن واالستقرار عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

...

الشيخ  السمو  صاحب  بها  قام  التي  الزيارة  تجسد 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
إىل جمهورية مرص  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
الفتاح  عبد  الرئيس  ولقاء   ،2020 يناير  يف  العربية 
الشقيقة،  العربية  مرص  جمهورية  رئيس  السييس 
تجسد العالقات األخوية القوية التي تجمع القيادتني 
التي  املكانة  عن  تعرب  كام  الشقيقتني،  والدولتني 

تحظى بها مرص لدى دولة اإلمارات، قيادة وشعباً، 
فقد أكد سموه خالل حضور افتتاح قاعدة ”برنيس 
العسكرية  الجنوبية  املنطقة  نطاق  يف  العسكرية“ 
يف محافظة البحر األحمر، بجمهورية مرص العربية، 
مناورة  أضخم  تعد  التي   “2020 ومناورة“قادر 
القوات  من  عنارص  فيها  تشارك  الحية  بالذخرية 

الجوية والبحرية واإلنزال الربمايئ املرصية عىل عدة 
أمور مهمة تعرب عن خصوصية هذه العالقات، أولها
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  العالقات  ”أن 
وجمهورية مرص العربية أخوية واسرتاتيجية، وتتسم 
الرسمي والشعبي  بعمقها وتجذرها عىل املستويني 
والحرص  قيادتيهام،  بني  املتسقة  الرؤى  ظل  يف 

-
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املشرتك عىل التشاور املستمر حول القضايا وامللفات 
واإلميان  والدولية  اإلقليمية  البيئتني  يف  والتحديات 
القوات  ”إن  وثانيها  واملصري“.  الهدف  بوحدة 
الشقيقة  ملرص  حصناً  ليست  املرصية  املسلحة 
فقط، وإمنا هي قوة لكل العامل العريب“. وثالثها، أن 
”مرص بقواتها املسلحة القوية واملتطورة متثل عنرص 

استقرار وسالم يف املنطقة“. 
هذه الترصيحات لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
اإلماراتية-  العالقات  قوة  عن  تعرب  نهيان  آل  زايد 
التي  املقومات  من  العديد  متتلك  وأنها  املرصية، 
مصالح  يحقق  ومبا  املستمر  التطور  لها  تضمن 
الرؤى  توافق  ظل  يف  خاصة  الشقيقني،  الشعبني 
اإلقليمية  القضايا  مجمل  حول  الدولتني  قياديت  بني 
عىل  سموه  حرص  فإن  ذاته،  الوقت  يف  والدولية. 
السييس  عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  فخامة  تهنئة 
واإلشادة  الجديدة،  العسكرية  القاعدة  بافتتاح 
بإمكاناتها وتجهيزاتها املتطورة وما متثله من إضافة 
ودعم  املرصية  العسكرية  للقدرات  مهمة  نوعية 
لحرية املالحة وأمنها يف منطقة البحر األحمر، إضافة 
التنمية مبا تضمه  إىل أهميتها يف خدمة مرشوعات 
املياه،  لتحلية  ومحطة  ومطار  بحري  رصيف  من 
قوة  متثله  ملا  العميق  اإلمارات  إدراك  يعرب عن  إمنا 
عىل  الحفاظ  يف  بالغة  أهمية  من  العسكرية  مرص 
األمن القومي العريب يف مواجهة التحديات واملخاطر 

املختلفة. 

دامئاً ما تنظر اإلمارات إىل أي إنجاز تحققه مرص يف 
القدرات  إىل  إضافة  باعتباره ميثل  املجاالت  أي من 
واستقرار  أمن  عىل  الحفاظ  يف  ويسهم   ، العربية 
باألهمية  يتعلق  وفيام  الشقيقة،  العربية  الدول 
االسرتاتيجية لقاعدة ”برنيس العسكرية“، فرغم أنها 
القوات  وتحديث  تطوير  اسرتاتيجية  إطار  يف  تأيت 
املسلحة املرصية، وتستهدف حامية وتأمني السواحل 
االقتصادية  االستثامرات  وحامية  الجنوبية  املرصية 
يف  أيضاً  ستسهم  فإنها  املرصية،  الطبيعية  والرثوات 
الحفاظ عىل أمن منطقة البحر األحمر وخليج عدن، 
العاملية  املالحة  حركة  بتأمني  يتعلق  فيام  وخاصة 
يف املمرات املائية املرتبطة بالبحر األحمر، سواء يف 

خليج عدن وباب املندب. 

نوعية  إضافة  العسكرية  ”برنيس“  قاعدة  متثل  وال 
ولجميع  بل  وحسب،  املرصية،  املسلحة  للقوات 
السمو  صاحب  قال  وكام  أيضاً،  العربية  الدول 
مرص  قوة  فإن  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
لألمن  هي ضامنة  فمرص  جميعاً،  للعرب  قوة  هي 
فخامة  يؤكد  ما  ودامئاً  والعريب،  الخليجي  القومي 
ترصيحاته  يف  السييس  عبدالفتاح  املرصي  الرئيس 
حامية  يف  مسئوليتها  عن  تتخىل  لن  مرص  أن  عىل 
األمن الخليجي والعريب بوجه عام، مهام كان الثمن، 
الراسخة  الثوابت  وأحد  أحمر“،  ”خطر  ذلك  ألن 

لسياستها الخارجية عىل مر السنني.
الشيخ  السمو  صاحب  إشادة  فإن  ذاته،  الوقت  يف 
املسلحة  القوات  بأداء  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
املرصية خالل حضوره افتتاح قاعدة برنيس ومناورة 
العميق  اإلمارات  إدراك  عن  تعرب  إمنا   2020 قادر 
عامل  باعتبارها  املرصية،  املسلحة  القوات  ألهمية 
أكد  فقد  ولهذا  بأكملها،  املنطقة  يف  واستقرار  أمن 
سموه عىل أن ”تعزيز القدرات العسكرية املرصية 
التنموية  املكتسبات  حامية  يف  يسهم  والعربية 
للتطور  اآلمنة  البيئة  ويوفر  املنطقة  لشعوب 
ليس  والسلم  األمن  وتعزيز  والحضاري  االقتصادي 
املستوى  عىل  وإمنا  اإلقليمي  املستوى  عىل  فقط 
العربية  املنطقة  متثله  ما  إىل  بالنظر  كذلك  العاملي 
ومنطقة الرشق األوسط من أهمية اسرتاتيجية كبرية 

بالنسبة إىل أمن العامل كله ومصالحه“.

”

“
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جنوب  الواقعة  العسكرية،  برنيس  قاعدة  وأقيمت 
فدان،  ألف   150 األحمر عىل مساحة  البحر  رشقي 
أفريقيا،  يف  نوعها  من  عسكرية  قاعدة  أكرب  وتعترب 
حيث تضم عدد من املمرات كل منها بطول 3 آالف 
مرت وعرض من 30 إىل 45 مرت ، باإلضافة لعدد من 
لهنجر  باإلضافة  عايل،  تحصني  ذات  الطائرات  دشم 
عام لصيانة وإصالح الطائرات.وتضم القاعدة الجوية 
ومنطقة  مبنى   45 تشمل  فنية  منطقة  برنيس  يف 
إدارية تشمل 51 مبنى.وتتنوع املنشآت العسكرية 
الشق  يف  تضم  حيث  العسكرية،  برنيس  لقاعدة 
البحري رصيف حرىب بطول ألف مرت وعمق 14 مرت 
الغاطس  ذات  البحرية  الوحدات  مبتطلبات  تسمح 
الكبري مثل امليسرتال والفرقاطات والغواصات، فيام 
تضم القاعدة العديد من ميادين التدريب والرماية، 
عدة  يضم  تجارى  ميناء  إنشاء  عىل  العمل  وجارى 
وعدد  مرت   17 وعمق  مرت   1200 بطول  أرصفة 
برنيس  قاعدة  يف  الخدمية.وأدخلت  املنشآت  من 
الصواريخ  ولنشات  الفرقاطات  أحدث  العسكرية، 
لها  مبا  امليسرتال  املروحيات  وحامالت  والغواصات 
من خواص اسرتاتيجية وتكتيكية تعزز من القدرات 

الهجومية والدفاعية للجيش املرصي.

..

ال شك أن اللقاءات التي تجمع بني صاحب السمو 

فخامة  وأخيه  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، تعرب عن إدراك 
التنسيق املشرتك، من أجل  الدولتني ألهمية  قياديت 
التحديات  ملختلف  للتصدي  موحدة  مواقف  بناء 
واملخاطر التي تواجه الدولتينوالدول العربية بوجه 
السنوات  خالل  ومرص،  اإلمارات  أثبتت  لقد  عام. 
تجاه  املشرتكة  ومواقفهام  جهودهام  أن  املاضية، 
يف  واالستقرار  األمن  أسس  تعزز  القضايا  مختلف 

املنطقة، خاصة بالنظر لالعتبارات التالية:
1- تبني الدولتني لرؤية موحدة تجاه األزمات التي 
من  العربية،تنطلق  الدول  من  العديد  تشهدها 
أهمية  التسوية السياسية لتلك األزمات؛ حقنا لدماء 
الشعوب  مقدرات  عىل  وحفاظًا  األبرياء  املواطنني 

العربية  للدول  اإلقليمية  للسالمة  وصونًا  العربية 
والحفاظ عىل وحدتها وسالمة أراضيها.

2- تقود الدولتان الجهود الرامية إىل التصدي بقوة 
العمل  وتعزيز  واالرهاب  التطرف  لظاهرة  وحزم 
العريب والدويل املشرتك ملكافحة هذه اآلفة الخطرية، 
كام  والدويل  االقليمي  واالستقرار  األمن  تهدد  التي 
تعمالن عىل تحفيز وتنسيق جهود املجتمع الدويل 
االجرامية  االرهابية  للتنظيامت  التصدي  ملواصلة 
الفوىض واالضطرابات بدول  التي تسببت يف تفيش 
واألطراف  للدول  كذلك  والتصدي  عدة،  عربية 

الداعمة لهذه التنظيامت.
3- ترفض الدولتان بشكل قاطع التدخالت الخارجية 
يف شئون الدول العربية، وتؤكدان دوماً عىل رضورة 
انهيار  املسئولة عن  باعتبارها  لها،  الحاسم  التصدي 
دول  من  العديد  يف  واالقتصادية  األمنية  األوضاع 
املنطقة. وقد عرب عن ذلك بوضوح صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خالل زيارته األخرية 
يف  الخارجية  ”التدخالت  أن  من  حينام حذر  ملرص، 
شؤون املنطقة هي التي تسبب التوترات وتستنزف 
إىل  الدويل  املجتمع  واملقدرات“..داعياً  الجهود 
اإلسهام بفاعلية يف إرساء السالم يف املنطقة مبا يحقق 

طموحات شعوبها يف التطور والبناء.
4- تتبنى الدولتان رؤية موحدة فيام يتعلق برضورة 
العريب،  عاملنا  يف  الوطنية  الدولة  عىل  الحفاظ 
والتصدي ألي تهديدات من شأنها النيل من املصالح 
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العربية، حيث تدركان أن الحفاظ عىل سيادة الدول 
التطلعات  وتحقيق  مؤسساتها  وسالمة  العربية 
للخروج  الرئيسية  الركيزة  ميثل  ملواطنيها  املرشوعة 
العديد من دول  التي تشهدها  األزمات  من دوامة 
املنطقة، ولهذا يعمالن عىل تعزيز التشاور املستمر 
العريب املشرتك، مبا  العمل  والعمل عىل دعم أركان 
يحفظ املصالح العربية العليا يف مرحلة مفصلية يف 

تاريخ املنطقة.
مرتكزات الرشاكة االسرتاتيجية بني اإلمارات ومرص

بني  والقوية  الشاملة  االسرتاتيجية  الرشاكة  إن 
اإلمارات ومرص مل يأت من فراغ، وإمنا نتاج مجموعة 
والسياسية  التاريخية  العوامل،  من  متداخلة 
الرشاكة  هذه  من  جعلت  واالقتصادية،  والثفافية 

منوذجاً يحتذى به، وأهم هذه العوامل:
املتبادل  التاريخي من االحرتام والتقدير  املرياث   -1
العام  بني قياديت الدولتني، والذي يرجع إىل ما قبل 
1971 الذي شهد قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشيخ زايد بن سلطان آل  له  املغفور  قيادة  تحت 
أوائل  من  مرص  وكانت  ثراه،  الله  طيب   ، نهيان 
وأيَّدت  آنذاك،  الوليدة  الدولة  دعمت  التي  الدول 
بشكل مطلق دولة االتحاد، ودعمتها دولياً وإقليمياً 
جديدة  نوعية  وإضافة  واالستقرار،  لألمن  كركيزة 
لقوة العرب. ويف املقابل، فإن التاريخ يسجل بأحرف 
من نور الدور الذي قام به القائد املؤسس املغفور 
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد ، طيب الله ثراه، يف 
دعم مرص يف حرب أكتوبر املجيدة يف السادس من 
أكتوبر عام 1973، فكان من أول زعامء العرب الذين 
وجهوا برضورة الوقوف إىل جانب مرص يف معركتها 
املصريية ضد إرسائيل، مؤكداً أن ”املعركة هي معركة 
الوجود العريب كله ومعركة أجيال كثرية قادمة علينا 
أن نورثها العزة والكرامة“. ومنذ اللحظة األوىل، التي 
اندلع فيها القتال يف سيناء والجوالن، أعلن أن دولة 
مع  إمكاناتها  بكل  تقف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
استعادة  أجل  من  الرشف  حرب  يف  وسوريا،  مرص 

األرض املغتصبة.
زايد  الشيخ  وصية  ينىس  أن  ألحد  ميكن  ال  كام 
الخاصة مبرص، والتي قال فيها: ”نهضة مرص نهضة 
إىل  دامئا  يكونوا  بأن  أبناىئ  كلهم.. وأوصيت  للعرب 
أمامكم،  لهم  أكررها  وصيتى،  وهذه  مرص..  جانب 
بأن يكونوا دامئا إىل جانب مرص، فهذا هو الطريق 
بالنسبة  مرص  إن  كلهم..  للعرب  العزة  لتحقيق 
القلب فلن تكتب  القلب، وإذا توقف  للعرب هى 
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املكانة  تفرس  الوصية  وهذه  الحياة“.  للعرب 
اإلمارات  لدى دولة  بها مرص  التي تحظى  الراسخة 
قيادة وشعباً، وترتجم يف الدعم الكبري الذي قدمته 
اإلمارات ملرص خالل السنوات املاضية، والذي يحظى 
يف املقابل بامتنان وعرفان كبريين من مرص وقيادتها، 
وهذا ما عرب عنه الرئيس عبدالفتاح السييس بقوله:“ 
الشيخ  له  املغفور  خطى  وعىل  اإلمارات  دولة  إن 
مرص  جانب  إىل  وقفت  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
يف أصعب املواقف، والشعب املرصي لن ينىس أبدا 
الوقفة  هذه   ،2013 أحداث  خالل  اإلمارات  وقفة 
الفرتة  تلك  خالل  مرص  صمود  عززت  التي  هي 
لألشقاء يف  واالمتنان  والتقدير  التحية  فكل  الصعبة 

دولة اإلمارات.“
االماراتية  العالقات  ألهمية  املشرتك  اإلدراك   -2
وعيا  هناك  أن  خاصة  تطويرها،  وحتمية  املرصية 
اإلقليمية  املتغريات  بطبيعة  الدولتني  لدى  وفهام 
التعامل  وأهمية  املنطقة،  تشهدها  التى  والدولية 
ترسخ  ومتكاملة  متسقة  ومواقف  بسياسات  معها 
عىل  وتحافظ  واإلقليمى،  العرىب  القومي  األمن 
جسدته  اإلدراك  وهذا  دولها،  ىف  التنمية  استدامة 
الشيخ  السمو  لصاحب  املعربة  الكلامت  بوضوح 
محمد بن زايد آل نهيان خالل حضور افتتاح قاعدة 
برنيس ومناورة قادر 2020 ، التي قال فيها:“إن قوة 
مرص هي قوة لكل العامل العريب“، وتأكيد سموه عىل: 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  العالقات  أن   ”
وجمهورية مرص العربية أخوية واسرتاتيجية، وتتسم 
الرسمي والشعبي  بعمقها وتجذرها عىل املستويني 
والحرص  قيادتيهام  بني  املتسقة  الرؤى  ظل  يف 
املشرتك عىل التشاور املستمر حول القضايا وامللفات 
واإلميان  والدولية  اإلقليمية  البيئتني  يف  والتحديات 

بوحدة الهدف واملصري“. 
الدور  محورية  تدرك  مرص  فإن  ذاته،  الوقت  يف 
الذي تقوم به دولة اإلمارات يف ترسيخ أسس األمن 
واالستقرار يف املنطقة، وتؤكد أهمية املبادرات التي 
تقوم بها بهدف دعم أوارص التضامن العريب، وهذا 
ما عرب عنه الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس يف 
عىل  فيها  أكد  طاملا  التي  ترصيحاته،  من  العديد 
بها  تحظى  التي  والرفيعة  الغالية  املكانة  تلك 
دولة اإلمارات الشقيقة يف قلوب الشعب املرصي، 
بني  العالقات  إبراز  عىل  دامئاً  ويحرص  كام حرص 
البلدين، باعتبارها منوذجاً للتعاون االسرتاتيجي بني 
األشقاء العرب من ناحية وتأكيد اهتاممه بتطوير 



585772020

وتنمية جميع أطر التعاون بني مرص واإلمارات.
تقترص  ال  املشرتكة  املصالح  من  قاعدة  وجود   -3
وإمنا  الشقيقني،  وشعبيهام  الدولتني  عىل  فقط 
تشمل دول املنطقة بأرسها، حيث تعمل الدولتان 
ترميم  وإعادة  العريب،  التضامن  تعزيز  عىل 
التحديات  ملواجهة  العريب  القومي  األمن  منظومة 
الدول  لها  تتعرض  التي  الراهنة  االسرتاتيجية 
من  الكثري  أمن  تستهدف  التي  واملطامع  العربية 
أراضيه  ومتاسك  الرتابية  ووحدتها  الدول  هذه 

وثرواتها ومواردها الطبيعية.
البلدينفي  بني  واملستمر  الدائم  التنسيق   -4
ذات  واملوضوعات  وامللفات  القضايا  مختلف 
االهتامم االسرتاتيجي املشرتك،وهذا التنسيق يرتجم 
وكذلك  الدولتني،  قياديت  بني  املتبادلة  الزيارات  يف 
عرب  العاجل  للتشاور  بينهام  الدائم  التواصل  يف  
لهام  تتيح  يسمى“دبلوماسيةالهاتف“،والتي  ما 
تبادل الرؤى والتشاور الرسيع حول أية مستجدات 

ترتبط بأمن واستقرار املنطقة.  

-
..

البلدين  بني  األخوية  الثنائية  العالقات  تتميز 
العالقات  وتستفيد هذه  والثبات  والتطور  بالرسوخ 
من خصوصية الروابط األخوية التي تجمع القيادتني 
والشعبني يف تعزيز التعاون االقتصادي واالستثامري، 
جوانب  مختلف  يف  العميق  التقارب  يعد  حيث 
العالقات ترجمة للرؤية الشاملة التي تتبناها قياديت 
جميع  يف  العالقات  هذه  مبسار  لالرتقاء  الدولتني 

املجاالت، وميكن توضيح ذلك عىل النحو التايل:
1- املجال السيايس: يعرب أحد أهم مظاهر التعاون 
بني الدولتني، ويرتجم يف الزيارات الرسمية املتبادلة 
يف  بينهام  املستمر  والتنسيق   ، البلدين  قياديت  بني 
تعزيز  أهمها،  مشرتكة  أهداف  عدة  تحكمه  إطار 
التضامن والعمل العريب املشرتك، والعمل يف املحافل 
بالطرق  الخالفات  وحل  العنف  نبذ  عىل  الدولية 
األطر  إيجاد  يف  الدولتان  نجحت  وقد  السلمية.  
التي من شأنها تعزيز التنسيق السيايس بينهام، كان 
أبرزها االتفاق يف فرباير عام 2017 عىل تشكيل آلية 
تشاور سيايس ثنائية تجتمع كل ستة أشهر مرة عىل 
مستوى وزراء الخارجية واألخرى عىل مستوى كبار 
والتشاور  التعاون  حجم  يربز  ما  وهو  املسؤولني، 
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عىل  والتوقيع  كافة،  املستويات  عىل  البلدين  بني 
بني  السياسية  املشاورات  بشأن  تفاهم  مذكريت 
وزاريت خارجية البلدين عام 2008، والتي تنص عىل 
أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية 
عالقتهام  أوجه  جميع  ملناقشة  منتظمة  بطريقة 
القضايا  بشأن  النظر  وجهات  ولتبادل  الثنائية، 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
االقتصادية  العالقات  تعترب  االقتصادي:  املجال   -2
والتعاون التجاري من أهم مظاهر العالقات الثنائية 
تعزيز  يف  األثر  عظيم  لها  كان  والتي  الدولتني،  بني 
هذه العالقات وتوثق عراها من يوم إىل آخر، األمر 
اإلماراتية  االستثامرات  حجم  ازدياد  إىل  أدى  الذي 
بحيث أصبحت اإلمارات من كربى الدول املستثمرة 
يف مرص، ولعل أبرز مؤرشات التعاون االقتصادي بني 

الدولتني:
أ- جاءت دولة اإلمارات منذ ثورة الثالثني من يونيو 
مدت  التي  العربية  الدول  رأس  عىل   2013 عام 
األزمات  تجاوز  عىل  ملساعدتها  ملرص  العون  يد 
فبادرت  آنذاك،  تواجهها  كانت  التي  االقتصادية 
بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثالثة مليارات 
دوالر يف إطار حزمة مساعدات خليجية ملرص بلغت 
اثني عرش مليار دوالر، ثم واصلت دعمها لالقتصاد 
شهر  خالل  مساعدات  اتفاقية  توقيع  بعد  املرصي 
وتسعامئة  مليارات  أربعة  بقيمة   2013 أكتوبر 
مليون دوالر شملت منحة بقيمة مليار دوالر وتوفري 
أخرى  دوالر  مليار  بقيمة  الوقود ملرص  من  كميات 
املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  يف  املشاركة  إىل  إضافة 
التنموية يف قطاعات اقتصادية أساسية يف مرص من 
القمح  لتخزين  بناء خمس وعرشين صومعة  بينها 
والحبوب بهدف املساهمة يف تحقيق األمن الغذايئ 
سكنية  وحدة  ألف  من خمسني  أكرث  وإنشاء  ملرص 
إضافة  مدرسة  مائة  وبناء  محافظة  عرش  مثاين  يف 
مجاالت  يف  املرشوعات  من  مجموعة  استكامل  إىل 

الرصف الصحي والبنية التحتية.
املرصي عقب  االقتصاد  االمارات  دولة  ساندت  ب- 
ديب  موانئ  رشكة  اضطر  مام  الجنيه  تعويم  قرار 
السخنة، وهي أحد كبار الرشكات التي متتلك موانئ 
بالبدء  تاريخي  قرار  اتخاذ  يف   ، العامل  مستوى  عىل 
التعامل  بإلغاء   ،2016 فرباير  شهر  يف  يوم  أول  من 
ألصحاب  املقدمة  األرضية  الخدمات  عىل  بالدوالر 
األمرييك،  بالدوالر  واملقدرة  البضائع  ومستلمي 
اإلمارات  قدمت  كام  املرصي،  بالجنية  والتعامل 

العربية املتحدة وديعة مالية إىل مرص قدرها مليار 
سنوات   6 ملدة  املرصي  املركزي  البنك  لدى  دوالر 
لدعم سوق الرصف يف مرص . كام أمر صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يف 21 
 4 بتقديم مبلغ  ابريل 2016 
ملرص،  دعامً  دوالر  مليارات 
ملياران منها توجه لالستثامر 
يف عدد من املجاالت التنموية 
يف  وديعة  وملياران  يف مرص، 
لدعم  املرصي  املركزي  البنك 

االحتياطي النقدي املرصي.
استثامرية  منصة  جـ-  
أطلق  مشرتكة:  اسرتاتيجية 
صاحب السمو الشيخ محمد 
وفخامة  نهيان  آل  زايد  بن 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
  2019 نوفمرب  شهر  يف 
اسرتاتيجية  استثامرية  منصة 

مشرتكة بني اإلمارات ومرص 
 20 بقيمة 

دوالر  مليار 
حيوية،  مشاريع  لتنفيذ 
يف  نوعية  خطوة  وهي 
العالقات بني  االرتقاء مبسار 
هذه  أن  خاصة  الدولتني، 
تنفيذ  يف  ستسهم  املنصة 
مجاالت  يف  حيوية  مشاريع 

االقتصادية  جدواها  لها 
واالجتامعية، 
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من خالل االستثامراملشرتك يف مجموعة متنوعة من 
الصناعات  أبرزها  واألصول،  واملجاالت  القطاعات 
التحويلية والطاقة التقليدية واملتجددة والتكنولوجيا 
املالية  والخدمات  والسياحة،  والعقارات  واألغذية 
واللوجستية يف خطوة هائلة للبلدين يف إطار تحقيق 
املنصة  هذه  تساهم  أن  العريب.واملتوقع  التكامل 
تتعاون  الذي  للدور  االقتصادي  األساس  تقوية  يف 
الدولتان يف االضطالع به، لتحقيق املصلحة العربية 
وعربيا  دوليا  األول  املركز  اإلمارات  وتحتل  العليا. 
من حيث االستثامر األجنبى املبارش ىف مرص، والتي 
 2018 عام  يف  دوالر  مليار   6.663 نحو  إىل  وصلت 

مقارنة بنحو 6.513 مليار دوالر عام 2017.
اإلمارات  الخارجية بني دولة  التجارة  د- منت قيمة 
ومرص خالل عام 2018 إىل 5.48 مليار دوالر (20.1 
مليار   17.6) دوالر  مليار   4.8 مقابل  مليار درهم)، 
الواردات  وارتفعت   ،14% بنمو   2017 عام  درهم) 
إىل 2.1 مليار دوالر خالل 2018، مقابل 1.9 مليار 
غري  الصادرات  منت  كام   ،10.5% بزيادة  دوالر 
مليار   0.75 مقابل  دوالر،  مليار   1.09 إىل  النفطية 
التصدير  إعادة  قيمة  وزادت   ،45% بزيادة  درهم 
إىل 2.48 مليار دوالر، مقابل 1.97 مليار دوالر بنمو 
النفطية  غري  الخارجية  التجارة  لتقرير  وفقاً   ،25%
أدىل  لترصيحات  ووفقاً   .2018 ومرص  اإلمارات  بني 
االقتصاد  وزارة  وكيل  صالح  آل  عبدالله  مؤخراً  بها 

لشؤون التجارة الخارجية، فإن دولة اإلمارات تحتل 
املرتبة األوىل من بني دول العامل املستثمرة يف مرص 
بإجاميل رصيد استثامر تراكمي يصل إىل 55.2 مليار 
أكرث من  وتعمل يف مرص  مليار دوالر).   15) درهم 
1000 رشكة متارس نشاطها يف يف  العديد من املجاالت 

اإلنتاجية والخدمية.      
مالية  مؤسسة   - للتنمية  ظبي  أبو  صندوق  ويعد 
مرص  يف  التنمية  رشكاء  أهم  من  عامة-   حكومية 
حيث يبلغ نصيبه من املساعدات التنموية 530.00 
الزهراء  مليون دوالر حيث يدخل يف متويل  رشكة 
 - بنها  كهرباء  توليد  محطة  توشكا“-   ” الزراعية 
يعد  كام   ، نارص  منشأة  منطقة  وتطوير  تخطيط 
صندوق خليفة لتطوير املشاريع من الرشكاء املهمني 
خليفة  صندوق  نصيب  ويبلغ  مرص،  يف  للتنمية 
التنموية 200.00  املساعدات  املشاريع من  لتطوير 
الصندوق يف مرص عىل  نشاط  ويقوم  مليون دوالر 
دعم ومتويل املرشوعات متناهية الصغر حيث  من 
املتوقع أن يسهم هذا املرشوع يف خلق أكرث من200 
ألف مرشوع عىل مدار السنوات القادمة، فيام يوفر 

أكرث من 200 ألف فرصة عمل ألبناء مرص.
هـ - دور مميز للعاملة املرصية يف اإلمارات: يعود 
العربية  اإلمارات  بدولة  املرصية  العاملة  تواجد 
املتحدة إىل ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، أى ما 
قبل قيام دولة االتحاد يف 2 ديسمرب 1971. وظلت 

العاملة املرصية سواء قبل قيام الدولة أو بعد قيامها 
وحتى اليوم يف املرتبة األوىل من حيث حجمها بني 
العاملة املرصية يف  الوافدة. ومتتاز  العربية  العاملة 
بالغة  عاملة  بني  ما  الكبري  بتنوعها  اإلمارات  دولة 
التخصص تشغل مناصب رفيعه يف مجاالت القضاء ، 
الصحة ، التعليم العايل، البنوك ، البرتول، والهندسة  
والعاملة  املتخصصة  املدربة  العاملة  إىل  وصوالً 
التشييد  كقطاع  القطاعات  من  العديد  يف  العادية 
(املدرسني)  التعليم  ،قطاع  الحراسات  ،قطاع  والبناء 
وقطاع السياحة باإلضافة إىل مختلف املهن اإلدارية 

وأمئة املساجد.
و- تأسيس منتدى األعامل املرصي – اإلمارايت، الذي 
يف  والتجارية  االقتصادية  املنتديات  أكرب  من  يعد 
بسبب  الدولتني،  بني  االقتصادية  العالقات  تاريخ 
والدعم  اإلماراتيني  للمستثمرين  الكبري  الحضور 
الحكومي يف البلدين. وقداستضافت مرص فعاليات 
اإلمارايت  املرصي  األعامل  ملنتدى  األوىل  الدورة 
للتجارة واالستثامر يف 12 ديسمرب2019 والذي عقد 
مبشاركة عدد كبري من كبار املسئولني ورجال األعامل 
االستثامر  فرص  مناقشة  متت  حيث  بالبلدين، 
الصناعي املتاحة بالسوق املرصي خاصة يف مجاالت 
الصناعات الهندسية والصناعات الكياموية وصناعة 
الورق وصناعات الحديد والصلب وصناعة األسمنت 

ومرشوعات إعادة التدوير.  
3- املجال الثقايف والعلمي: تحظى العالقات الثقافية 
البلدين باهتامم كبري يف السياق الشامل لدعم  بني 
مبا  اإلمارايت  القبول  أن  شك  وال  بينهام،  العالقات 
تحمله الثقافة املرصية من مضامني حضارية وفنية 
مختلفة قد ساعد عىل أن تصل هذه الرسالة الثقافية 
يتم  اإلطار  هذا  وىف  اإلمارايت.  املواطن  إىل  املرصية 
واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  سنوياً 
الثقافية املرصية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
سواء عىل صعيد الفرق الفنية أو املشاركة يف معارض 
املستوى  الرفيعة  الزيارات  تبادل  الكتب، فضالً عن 

بني البلدين يف املجال الثقايف.
وتشهد العالقات الثقافية بني دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وجمهورية مرص العربية حالة من التطور 
املستمر، فعىل مدار أعوام يجري تبادل الخربات بني 
البلدين، وتقام األنشطة الثقافية املشرتكة، وتحرص 
كل دولة عىل املساهمة يف األحداث الثقافية للدولة 
األخرى، ما ساهم يف النهوض بالثقافة العربية بشكل 

عام.
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 ومتثل الثقافة التنويرية ركناً أساسياً يف العالقات بني 
الدولتني، وذلك يف إطار التصدي لكل مظاهر العنف 
والظالمية والتطرف، ويف هذا السياق، يحظى األزهر 
كمرجع  وشعبى،  رسمى  إماراىت  بتقدير  الرشيف 
اإلمارات،  جانب  من  الدعم  ويتلقى  معتدل،  ديني 
أبريل  يف  الكبري  زايد  الشيخ  جامع  مركز  كمبادرة 
األزهر  يف  مرشوعات  عدة  بتمويل  الخاصة   2013
الرشيف تبلغ تكلفة إنشائها نحو 250 مليون درهم 
األزهر  مكتبة  ترميم  املرشوعات  إمارايت.وتضمنت 
الرشيف وصيانتها وترميم مقتنياتها من املخطوطات 
واملطبوعات وترقيمها وتوفري أنظمة حامية وتعقب 
وكذلك  عليها  واملحافظة  وتعقبها  ملراقبتها  إلكرتوين 
متويل إنشاء 4 مبان سكنية لطالب األزهر ىف القاهرة 
عىل  جديدة  مكتبة  إنشاء  تصميم  أعامل  ومتويل 
أحدث النظم املكتبية العاملية لألزهر الرشيف تليق 
مبكانته وما تحويه مكتبته من نفائس املخطوطات 
واملطبوعات حـتى تستطيع مكتبة األزهر الرشيف 
اإلسالمية  الثقافة  نرش  يف  بها  املنوط  بالدور  القيام 
وإتاحة أوعيتها النادرة لطالب العلم والباحثني و يك 

تكون مركزا عامليا لإلشعاع اإلسالمي والثقايف.
بإقامة  الخريية  لألعامل  زايد  مؤسسة  قامت  كام 
”مركـز  مسمى  تحت  مرص  يف  إسالمي  ثقايف  مركز 
األزهر  لجامعة  تابـع  والتكنولوجيـا“  للثقافـة  زايد 
الرشيف، بخالف موافقة املؤسسة أيضاً عىل ترميم 
عدد من املعاهد األزهرية، إضافة إىل قيام صاحب 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
يتم  الرشيف  لألزهر  مكتبة  إنشاء  بتمويل مرشوع 
املخطوطات  وحفظ  وترميم  اإلنرتنت،  عىل  بثها 
إىل  األزهر،   بجامعة  املوجودة  القدمية  اإلسالمية 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  قيام صاحب  جانب 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
املرشوعات  من  لعدد  الدعم  بتقديم  الشارقة، 
الوثائق  البحثية والعلمية يف مرص، منها: مبنى دار 
الزراعة  كلية  ومكتبة  العلمي،  واملركز  املرصية، 

بجامعة القاهرة.
لقطاع  الداعم  اإلمارايت  للدور  التقدير  عن  وتعبريًا 
الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  قدم  مرص  يف  الثقافة 

السييس، يف مايو 2015 قالدة الجمهورية، لصاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
وذلك تقديرا ملواقفه الداعمة لقطاع الثقافة ىف مرص 
القومية  للوثائق  جديدة  دار  إنشاء  عىل  وحرصه 

مبنطقة الفسطاط.
أما عىل صعيد التعاون والبحث العلمي بني اإلمارات 
بني جامعة  للتعاون  اتفاقيات عديدة  فثمة  ومرص، 
املرصية  الحكومية  الجامعات  وبعض  اإلمارات 
وجامعة األزهر، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون 
بني ”مركز بحوث الصحراء املرصي“ و“املركز الدويل 
للزراعة امللحية والصحراوية“ بدولة اإلمارات بهدف 
املائية  املوارد  وإدارة  تطوير  مجال  يف  التعاون 
الطبيعية، وكذا إجراء الدارسات وتنفيذ املرشوعات 
ووفقاً الصحراوية.  الزراعة  مجاالت  يف  التنموية 
أكتوبر  يف  الدولتني  بني  توقيعها  تم  التي  لالتفاقية 
2013، والتي يتم مبقتضاها متويل مرشوعات تنموية 
جانباً التعليم  قطاع  يحتل  دوالر،  مليار   4.9 مببلغ 
عىل  موزعة  مدرسة   100 بناء  سيتم  حيث  منها، 
وتشمل  العربية  مرص  جمهورية  مناطق  مختلف 
العام واملهني، مبا يسهم يف خفض مستوى  التعليم 
األمية وتخفيف الضغط عن املدارس الحالية وإعداد 
مستقبلية  مهن  شغل  عىل  وقادرة  متمكنة  أجيال 
بني  رباعية  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم  كام  واعدة. 
راشد  بن  محمد  وبرنامج  والتعليم  الرتبية  وزارة 
للبحوث  املتقدمة  اإلمارات  وشبكة  الذيك  للتعلم 
يف  التعليمية  جاما  ومنظومة  (عنكبوت)  والتعليم 
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شهر مارس 2014 لتوفري خدمات تعليمية وتدريبية 
موافقة  عن  فضالً  مرص،  يف  التعليمية  للمؤسسات 
نفقة  عىل  مرصية  مدرسة   800 بناء  عىل  اإلمارات 

الحكومة اإلماراتية.
يف  لإلعالم  كان  اإلعالمية:  املجاالت  يف  التعاون   -4
العالقات  وتقوية  ترسيخ  يف  أسايس  دور  البلدين 
القضايا  كافة  ومساندة  تطورها  مسرية  ودعم 
حضارية  ذهنية  صورة  ورسم  للبلدين  املتعددة 
رصح  وبناء  للدولتني،  والثقايف  التنموي  للمنجز 
الشعبني  يربط  بات  الذي  الجامعي  الوجدان  من 
الشقيقني بصورة قلام نجد لها مثيالً. هذا باإلضافة 
اىل منارصة االعالم املرصي للمواقف االمارتية وتبنى 
وجهة النظر  التي تدعم االمارات يف وسائل االعالم 
اإلمارايت موقف مامثل تجاه  لإلعالم  .وكان  املرصية 
مرص فتبنى وجهة النظر املرصية كأنها شأن إمارايت 

يونيو، ومحاربة  ثورة 30  بدعم  يتعلق  فيام  خاصة 
املاسة  العربية  األمة  االرهاب األسود، وإبراز حاجة 

إىل أمن وأمان واستقرار وتنمية مرص .
إعالمي  تعاون  بربوتوكول  واالمارات  مرص  وترتبط 
وقع عام 1988 بغرض تعميق وتطوير ودفع التعاون 
اإلعالمي بينهام، يشتمل عىل تبادل الرسائل اإلذاعية 
والتليفزيونية، والتسويق اإلعالمي التجاري، واإلنتاج 
والتليفزيون،  اإلذاعة  مجايل  يف  املشرتك  الربامجي 
البلدين  يف  لإلعالميني  املتبادلة  الزيارات  وتشجيع 
والتنسيق يف املؤمترات واالتحادات، وتبادل الخربات 
اإلعالمية،  واملعارض  األسابيع  وإقامة  التدريبية 
املؤسسات  بني  وتطويره  التعاون  تشجيع  بجانب 

الصحفية يف البلدين
العربية  اإلمارات  دولتا  وقَّعت   ،2014 نوفمرب  ويف 
املتحدة (املجلس الوطني لإلعالم) وجمهورية مرص 

القاهرة،  يف  لالستعالمات)  العامة  (الهيئة  العربية 
والتي  اإلعالمي،  املجال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
األبحاث  تبادل  عىل  الطرفان  ”يعمل  عىل:  تنص 
الترشيعات  وإصدار  السياسات  لوضع  والدراسات 
التجارب  من  واالستفادة  اإلعالمي،  للعمل  املنظمة 
البلدين وتبادل تقديم الدعم  الناجحة يف  اإلعالمية 
لكال  اإلعالمي  األداء  لتيسري  الالزم  والتقني  الفني 
”يشجع  أنه  عىل  الثالثة  املادة  وتنص  الطرفني“. 
سنويا؛  اإلعالميني  املسؤولني  زيارات  تبادل  الطرفان 
التوثيق  مجاالت  يف  الخربات  ونقل  تبادل  بهدف 
اإلعالمي، وقياس الرأي العام املحيل والدويل، وتحليل 
والدوريات،  لإلصدارات  الفني  واإلخراج  املضمون، 
املقيمني  للمراسلني  التسهيالت  جميع  تقديم  مع 
تنص  فيام  البلدين“.  يف  رسمية  مهام  يف  واملوفدين 
املادة الرابعة عىل أن ”يشجع الطرفان توثيق التعاون 
بينهام؛ من خالل املشاركة الفاعلة يف جميع املحافل 
اإلقليمية والدولية والتشاور بشأن القضايا اإلعالمية 
ذات االهتامم املشرتك“. وتنص املادة السادسة عىل 
واملتخصصني  الخربات  تبادل  الطرفان  ”يشجع  أن 
اإلعالميني لنقل خرباتهم يف املجاالت املختلفة يف ظل 
التغريات اإلقليمية والدولية والتحديات التي تواجه 
املنطقة وسبل التعامل معها إعالمياً“. كام تنص عىل 
أن يعمل الطرفان عىل الربط اإللكرتوين بني املواقع 
لالستعالمات“  العامة  ”الهيئة  من  لكل  الرسمية 
املعلومات  شبكة  لإلعالم“عىل  الوطني  و“املجلس 
التي  املعلومات  ومصداقية  لدقة  ضامناً  الدولية؛ 
الشعبني  بني  للتقارب  وتحقيقاً  البلدين،  عن  تنرش 

الشقيقني.
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5- التعاون يف مجال التحديث الحكومي واسترشاف 
يف  الخربات  تبادل  عىل  الدولتان  تحرص  املستقبل: 
مجال العمل الحكومي واسترشاف املستقبل، حيث 
العامة  األمانة  يف  ممثلة  اإلمارات،  حكومة  نظمت 
شهر  يف  العربية  مرص  وجمهورية  الوزراء،  ملجلس 
املوظفني  لتدريب  مشرتكاً  برنامجاً   2020 يناير 
االتصال  مجال  يف  مرص  من  الحكوميني  واملدربني 
دولة  استضافته  الذي  الربنامج  الحكومي.واستمر 
لحكومة  االتصال  مبكتب  أيام،  ثالثة  ملدة  اإلمارات 
وجاء  الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  يف  اإلمارات 
التنفيذية  الخطط  ضمن  الربنامج  هذا  تنظيم 
بني  الحكومي  التحديث  يف  االسرتاتيجية  للرشاكة 
الخربات  تبادل  إىل  والهادفة  الشقيقني  البلدين 
واملعارف وقصص النجاح يف مختلف مجاالت العمل 
تهيئة  إىل  التدريبي  الربنامج  الحكومي.ويهدف 
املرتبطة  بالخربات  وتزويدهم  املرصيني  املدّربني 
حكومية  هوية  تطبيق  أبرزها  مجاالت  بعدة 
االتحادية  والهيئات  الوزارات  يف  ومتناسقة  موحدة 
الحكومي  االتصال  اسرتاتيجيات  واستحداث  كافة، 
والتواجد  الوطنية،  واالسرتاتيجيات  األهداف  لدعم 
التواصل  منصات  عىل  والفعال  املؤثر  الحكومي 
الجهات  رؤية  لخدمة  اإلعالمي  والرصد  االجتامعي، 
الحكومية وتوجهاتها االسرتاتيجية، وتوحيد الرسائل 
الحكومي،  الصوت  وتعزيز  الحكومية  اإلعالمية 
والبحوث اإلعالمية لدعم أهداف االتصال الحكومي.
استرشاف  مجال  يف  الخربات  تبادل  مجال  ويف 
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  نظمت  املستقبل، 
شهر  يف  العربية  مرص  جمهورية  وحكومة  املتحدة 

مجاالت  يف  القدرات  لبناء  برنامجاً   2019 ديسمرب 
التخطيط االسرتاتيجي واسترشاف املستقبل، مبشاركة 
500 من موظفي الجهات الحكومية املرصية، يهدف 
استرشاف  عمليات  يف  املوظفني  مهارات  تعزيز  إىل 
لوضع  املستقبلية،  التوجهات  وتحليل  املستقبل، 
يف  تسهم  التي  االسرتاتيجية  والخطط  التصورات 
الخربات  تبادل  جرى  األداء.كام  مستوى  تحسني 
والتعرف عىل أفضل مامرسات العمل الحكومي ما 
بني الجانبني املرصي واإلمارايت، وذلك بهدف إحداث 
يف  يسهم  مبا  الحكومية،  الخدمات  يف  نوعية  نقلة 
تحقيق األهداف االسرتاتيجية للتنمية املستدامة يف 
إطار عمل شامل لنقل التجربة اإلماراتية الناجحة يف 

دولة اإلمارات لجمهورية مرص العربية.
6- التعاون يف املجاالت الدفاعية والعسكرية: هناك 
تعاون عسكري بني اإلمارات ومرص، زادت من قوته 

املناورات والتدريبات املشرتكة بني البلدين برا وبحرا 
املنطقة،  تشهدها  التي  األزمات  ظل  ففي  وجوا. 
رشعت الدولتان يف إجراء رشاكات متواصلة يف مجال 
عمليات  يف  الجيشني  مبشاركة  العسكري،  التعاون 
القوات  قدرات  وتعزيز  مشرتكة،  عسكرية  تدريب 
وعكست  املختلفة،  التحديات  ملواجهة  املسلحة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مشاركة 
يناير  شهر  يف  قاعديت”برنيس“  افتتاح  يف  نهيان، 
(شامل  العسكرية“  نجيب  ”محمد  وقاعدة   ،2020
مرص)، يف يوليو 2017التي تعد أكرب قاعدة عسكرية 
عالقات  عمق  وإفريقيا،  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
العالقات  وقوة  البلدين،  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة 

الدفاعية والعسكرية بينهام.
ولعل أهم مؤرشات التعاون العسكري بني الدولتني 
البحرية  التدريبات  وخاصة  املشرتكة،  التدريبات 
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املياه  حامية  بهدف  واألحمر  املتوسط  البحرين  يف 
الذي  التوتر  ظل  يف  االقتصادية  واملصالح  اإلقليمية 
يسيطر عىل املنطقة العربية وتهديدات أمن املالحة 
واحتجاز السفن، والتدريبات الجوية والربية للقوات 
مكافحة  إطار  يف  تأيت  والتي  البلدين  يف  الخاصة 
اإلرهاب الذي بات أرشس ما تواجهه الدول العربية 

وعىل رأسها مرص. 
وإثراء  تطوير  يف  العسكرية  التدريبات  وأسهمت 
للتعاون  جديدة  آفاق  وفتح  العسكرية  الخربات 
ففي  املنطقة،  أمن  حفظ  أجل  من  املشرتك 
بني  العسكرية  التدريبات  إجراء  تم   ،2014 عام 

العالقات  تعزيز  بهدف  واإلمارايت،  املرصي  الجيشني 
تعزيز  وكذلك  البلدين  بني  واالسرتاتيجية  التاريخية 
وقد  الجيشني.  وحدات  ملختلف  التشغييل  الجهاز 
بدءاً  مراحل  ثالث  املشرتكة  املناورات  تضمنت 
العربية  اإلمارات  إىل  املرصية  القوات  وصول  من 
والتدريبات  املتخصص  التدريب  ويليها  املتحدة، 
وطائرات  الحية،  بالذخرية  أجريت  التي  العملية، 
تم نرش  مرياج 2000 ومقاتالت وسفن حربية، كام 
باإلضافة  هجومية  ومروحيات  مدفعية  وحدات 
للمشاة البحرية والقوات الخاصة واملظالت. وخالل 
للبلدين  البحرية  القوات  نفذت  أيضاً،   2014 عام 

األحمر  البحر  سواحل  أمام  مرص،  يف  واسعاً  تدريباً 
الجوية  القوات  عنارص  مبشاركة   ،“1 ”خليفة  باسم 
االستطالع  أعامل  عىل  اشتمل  الخاصة  والوحدات 
البحري لألهداف املعادية وتنفيذ تشكيالت بحرية 
لكال  البحرية  الوحدات  قدرة  مدى  أظهرت  عدة 
عالية،  ورسعة  بدقة  أوضاعها  اتخاذ  عىل  البلدين 
واالستعداد القتايل املستمر لخوض املعارك البحرية 
بكفاءة  املعادية  البحرية  األهداف  مع  والتعامل 
التنسيق  لجان  عقدت   ،2014 نوفمرب  عالية.ويف 
مؤمتر  املرصية  اإلماراتية  العسكري  والتعاون 
التخطيط النهايئ للتدريب اإلمارايت-املرصي املشرتك 
”سهام الحق“، والذي يندرج ضمن خطة التدريبات 
 “1 ”زايد  متريني  نجاح  بعد  البلدين،  بني  املشرتكة 
بدولة اإلمارات، و“خليفة 1“ مبرص. وأشارت القوات 
املسلحة املرصية إىل أن ”سهام الحق“ يعد أحد أهم 
إىل  يهدف  والذي  املنطقة،  يف  املشرتكة  التدريبات 
والتنسيق  العسكري  التعاون  وتعزيز مجاالت  دعم 
البلدين، وقياس مدى جاهزية القوات  املشرتك بني 
مختلف  تحت  كافة،  املهام  لتنفيذ  واستعدادها 
املفاهيم  وتوحيد  الخربات،  وتبادل  ونقل  الظروف، 

بني جميع العنارص املشاركة.
املرصي  التدريب  فعاليات  بدأت   2017 مارس  ويف 
االمارايت املشرتك ”زايد 2“ الذي شاركت فيه عنارص 
الجانبني،  من  والربية  والجوية  البحرية  القوات  من 
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والذي جاء ضمن الخطة السنوية للتدريبات املشرتكة 
العديد  تنفيذ  التدريب  وشهد  املسلحة.  للقوات 
الخربات  وتبادل  لنقل  والفعاليات  األنشطة  من 
الجانبني يف كافة  املنفذة من  القوات  التدريبية بني 
التخصصات، وعقد العديد من املحارضات النظرية 
والخربات  املفاهيم  لتوحيد  العملية  والبيانات 
القتالية مبشاركة القوات الجوية والوحدات الخاصة 
وعنارص التدخل الرسيع من الجانبني، والتي أظهرت 
مدى ما وصلت إليه من مستوى راٍق يف التخطيط 
والتنفيذ لألنشطة واملهام التدريبية املخططة. وجاء 
التدريب تأكيدا عىل تعزيز أوارص التعاون والعمل 
املشرتك التي تربط البلدين الشقيقني لصقل مهارات 
مبا  الجانبني،  بني  الخربات  وتبادل  املشاركة  العنارص 
يسهم يف تحقيق أعىل معدالت الكفاءة واالستعداد 
قد  التي  والتحديات  املخاطر  كافة  ملجابهة  القتايل 

تستهدف املساس باألمن واالستقرار باملنطقة.
وىف  أبريل 2018 انطلقت فعاليات التدريب البحري 
املرصي اإلمارايت املشرتك ”خليفة 3“، والذى استمر 
عنارص  مبشاركة  األحمر  البحر  بقاعدة  أيام  لعدة 
من  لكٍل  الجوية  القوات  وعنارص  البحرية  القوات 
بهدف   ، املرصية  اإلقليمية  باملياه  واإلمارات  مرص 
البلدين.  بني  العسكرية  العالقات  وتعزيز  تنمية 
والقطع  الوحدات  من  العديد  التدريب  يف  وشارك 
اإلمداد  وسفينة  الفاتح  الفرقاطة  منها  البحرية 

الصواريخ  لنشات  من  وعدد  البحرى سجم حاليب 
البحرية  القطع  من  وعدد  تفارين  األلغام  وصائدة 
العديد  تنفيذ  الرئيسية  املرحلة  تضمنت  اإلماراتية. 
من األنشطة الرئيسية تخللها عدة محارضات تشمل 
التخطيط واإلعداد ملراحل التدريب املختلفة وتنفيذ 
بغرض حامية خطوط  التدريبية  األنشطة  عدد من 
املختلفة  القتال  أعامل  وإدارة  البحرية  املواصالت 
املشتبه  للسفن  والتفتيش  الزيارة  حق  وتنفيذ 
البحرية  الوحدات  أطقم  تدريب  إىل  باإلضافة  بها، 
املشاركة عىل مواجهة التهديدات البحرية املحتملة. 

أسهام  بل  املبارشة،  بالتدريبات  البلدان  يكتِف  ومل 
يف مناورات مشرتكة مع دول كربى، وبينها الواليات 
املتحدة األمريكية يف كل من ”تحية النرس“ وكذلك 
العرب“  ”درع  عرب  عربيا  ثم  الساطع“  ”النجم 
للتعرف عىل أحدث النظم وأساليب القتال وتعظيم 
االستفادة.وتتناول تدريبات النجم الساطع مكافحة 
اإلرهاب والتدريب عىل كل سيناريوهات التهديدات 

املختلفة يف ظل الحرب التقليدية وغري النظامية.
5- إبرام العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
مختلف  يف  الدولتني  بني  التعاون  تعزز  التي 
القليلة  السنوات  خالل  الدولتان  وقعت  املجاالت: 
هذه  تؤطر  التي  االتفاقيات  من  العديد  املاضية 
التي تم  العالقات وتنظمها، لعل أبرزها االتفاقيات 
توقيعها يف أكتوبر 2013 وتشمل مرشوعات تنموية 
بناء  املرشوعات  ومن هذه  دوالر،  مليار   4.9 مببلغ 
25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف 
طن للصومعة الواحدة، حيث يسهم هذا املرشوع يف 
حامية املحاصيل، والحد من إمكانية تعرضها للتلف، 
مبا يعزز األمن الغذايئ. كام تشمل املشاريع بناء 79

يف  األرسة)  (طب  األساسية  الصحية  للرعاية  وحدة 
الخدمات، وذلك  هذه  فيها حالياً  تتوافر  ال  مناطق 
للشعب  الصحية  الخدمات  تقديم  نطاق  لتوسيع 
أمصال  إلنتاج  خطني  إنشاء  إىل  إضافة  املرصي، 
اللقاحات، مبا يرفع االكتفاء الذايت ضمن هذا املجال 

“ ”
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الحيوي إىل نسبة %80. كام تشمل أيضاً إنشاء 50 
والخدمات  التحتية  البنية  مع  سكنية  وحدة  ألف 
التابعة، وذلك عىل مراحل بدأت بالفعل من خالل 
يف  سكنية  وحدة  ألف   13 لتنفيذ  العمل  إطالق 
مدينة 6 أكتوبر. وسيتم أيضاً توفري خدمات الكهرباء 
من خالل مشاريع الطاقة املتجددة إىل مجموعة من 
املرتبطة  غري  السكنية  والتجمعات  واملناطق  القرى 
الريف  إنعاش  يف  للمساهمة  الكهربائية  بالشبكة 
إضافة  النائية،  للمناطق  األساسية  الخدمات  وتوفري 
مجموعة  يف  الصحي  الرصف  شبكات  استكامل  إىل 
األمراض  انتشار  من  الحد  يف  يسهم  مبا  القرى  من 

وتأمني بيئة صحية للعيش.
ويف إبريل 2014 وقعت مرص واإلمارات اتفاقاً للبدء 
لتدريب  التشغيل  أجل  من  للتدريب  مرشوع  يف 
لتأهيلهم وتدريبهم  ألف شاب وفتاة  أكرث من مئة 
عىل أحدث الربامج الفنية والتقنية وفقاً الحتياجات 
مختلف القطاعات الصناعية ومتطلباتها بتمويل من 
بقيمة تصل إىل250 مليون جنيه،  اإلمارايت  الجانب 
الشباب  هؤالء  التحاق  وتسهيل  تيسري  ذلك  ويتيح 
لهم.وىف  مناسبة  عمل  فرص  وتوفري  العمل  بسوق 
بروتوكول  واالمارات  مرص  وقعت   2019 أغسطس 
الوحدانية  ورشكة  للسكر  الدلتا  رشكة  بني  تعاون 
اإلماراتية،  الرشكات  كربى  إحدى  العاملية  للتجارة 
ويهدف الربوتوكول اىل توطيد أطر التعاون التجاري 

والتسويقية  التجارية  اإلمكانيات  من  واالستفادة 
رفع  يف  يساهم  مام  الجانبني،  من  لكل  والتصنيعية 
القدرات اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية ملنتجات 
رشكة الدلتا للسكر. وىف ديسمرب2019 وقعت الرشكة 
املرصية لضامن الصادرات، اتفاقية تعاون مع رشكة 
لزيادة  وذلك  اإلماراتية  الصادرات  الئتامن  االتحاد 

التعاون التجاري املشرتك. 
ويف نوفمرب 2019، شهد صاحب السمو الشيخ محمد 
عبدالفتاح  املرصي  والرئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
اتفاقات ومذكرات  تبادل  الوطن،  السييس، يف قرص 
تطوير  إىل  تهدف  ومرص  اإلمارات  بني  التفاهم 
البلدين،  بني  والتنسيق  املشرتك  العمل  مستوى 
وتأطري مختلف جوانب التعاون. وشملت االتفاقات 
واملذكرات التي تبادلها الجانبان اتفاقاً بني حكومتي 
الرضيبي  االزدواج  تجنب  بشأن  ومرص  اإلمارات 
عىل  للرضائب  بالنسبة  الرضائب  من  التهرب  ومنع 
العاملة  القوى  مجال  يف  تفاهم  ومذكرة  الدخل، 
الدولة، وهيئة  التأمني يف  تفاهم بني هيئة  ومذكرة 

الرقابة املالية يف مرص .
االتفاقيات  من   العديد  الدولتان  وقعت  كام 
السنوات  خالل  التعاون  ومذكرات  والربوتوكوالت 
العلمي  للتعاون  اتفاقية  أبرزها:  ومن  املاضية 
تجارى  تبادل  اتفاق  الزراعية،  امليادين  يف  والتقني 
وحامية  وتشجيع  وتقني  اقتصادي  وتعاون 

بني  مشرتكة  عليا  لجنة  إنشاء  اتفاق  االستثامرات، 
العام  االتحاد  بني  مشرتك  تعاون  اتفاق  البلدين، 
التجارية  الغرف  واتحاد  املرصية  التجارية  للغرف 
والصناعية بدولة اإلمارات، اتفاقية للتعاون املشرتك 
اإلمارات  بدولة  االستهاليك  التعاوين  االتحاد  بني 
إنشاء  اتفاق  مبرص،  للتعاونيات  العام  واالتحاد 
مجلس األعامل املرصى اإلماراىت املشرتك بني االتحاد 
التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة  العام للغرف 
أبوظبي، اتفاقية تشجيع وحامية االستثامر، اتفاقية 
الخطوط  بشأن  اتفاقية  والقضايئ،  القانوين  التعاون 
لطاقة  أبوظبي  رشكة  بني  تفاهم  مذكرة  الجوية، 

املستقبل والهيئة العامة لالستثامر.

اإلماراتية-  العالقات  مسار  يف  املتنامي  التطور 
املرصية، والتوافق يف الرؤى بني قياديت الدولتني إزاء 
مجمل القضايا اإلقليمية والدولية، والتعاون املستمر 
تهدد  التي  للمخاطر  التصدي  أجل  بينهام من  فيام 
الرشاكة  أن  بالفعل  يؤكد  العريب،  القومي  األمن 
االسرتاتيجية التي تجمعهام وترتسخ يوماً بعد اآلخر 
العربية  لألمة  إمنا متثل رصيداً  يف مختلف املجاالت 
مواجهة  يف  ومناعتها  قدرتها  من  وتعزز  بأكملها، 

التحديات.
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باب  من  هي  الترصيحات  تلك  أن  البعض  يعترب  قد 
املجاملة كون أن الشيخ محمد بن زايد كان ضمن من 
الشخصية  بل  العسكرية  القاعدة  افتتاح  حرض مراسم 
الداعمني  من  وباعتباره  فيها  األبرز  العربية  السياسية 
العربية  الساحة  إىل  األساسيني الستقرار مرص وعودتها 
والدولية وبالتايل فإن كالمه ميكن وصفه ضمن حديث 
املجامالت الدبلوماسية، إال أن مراقبة املشهد السيايس 
واألمني الذي متر به املنطقة العربية والتي قاربت عقد 
كامل تضع تلك الترصيحات يف خانة التقييم املوضوعي 
والواقعي لدور القوات املرصية وملرص الدولة، فالفهم 
املتعارف عليه لدى داريس العالقات الدولية أن اخرتاق 
الدول العربية يبدأ من خالل إشغال مرص: إما بأحداث 
داخلية تقوم بها جامعات اعتادت عىل خدمة ملفات 
لدول إقليمية، أو إلهاءها عن أشقاءه من خالل ترصفات 
ممن  سواء  العرب  والسياسيني  القادة  من  البعض 
يبحثون عن دور سيايس، وقد حدث يف بداية الثامنينات 

بعد توقيع اتفاقية سالم مع إرسائيل.
القومي  األمن  مفهوم  جيل  يعش  مل  أو  أغلبنا  نيس 
العريب وغاب عن البعض األخطار األزلية املحدقة للدول 
املجال  باعتبارها  الجغرايف  الجوار  دول  من  العربية 
الحيوي لها والساحة االسرتاتيجية التي ميكن أن تتمدد 
العسكرية  القواعد  بناء  ثقافة  بعضنا  نيس  كام  فيها، 
وأهدافها املتعلقة بحامية األمن الوطني للدول وليس 
أن تكون مصدر تهديد لألمن وللدول العربية الشقيقة 
تفعل  كام  يتجزأ  ال  كل  هنا  الوطني  األمن  أن  باعتبار 
بعض الدول التي استضافت قواعد عسكرية تركية أو 
تلك التي سمحت باستضافة ميليشيات تهدد االستقرار 
الوالءات لدى  أن  لها يف تعبري رصيح وواضح  الداخيل 
البعض انتقلت من أن تكون لألوطان إىل الجامعات أو 
األحزاب وبالتايل مل يكن الشيخ محمد بن زايد مضطراً 
ملجاملة مرص ولكنه كان ميثل رؤية زعيم وقائد عريب 
يشخص من خاللها السبب الحقيقي فيام يحدث من 

حالة فوضوية تعيشها الدول العربية.
إن هذا الوعي هو من رصيد الزعامء الكبار الناتج من 
إدراك ملاذا يحدث كل هذا يف منطقتنا وملاذا تتجرأ دول 
الجوار الجغرايف تكاد تكون كلها (إيران، وتركيا، واثيوبيا، 
الدول  داخل  التمدد  عىل  التوقيت  هذا  يف  وإرسائيل) 
تدرك حالة  أنها  رادع غري  بدون  فيها  والعبث  العربية 

بهذه  لها،  الداخيل  بالوضع  وانشغالها  املرصي  الرتاجع 
الترصيحات البسيطة أعاد سموه بعض األفكار التي مل 
تعد موجودة إال يف الكتب وبعد أن أصبحت مقوالت 
منطق  وفق  الجامعي  العريب  للعمل  املدركني  الزعامء 
«الوطن العريب» شيئاً من األفكار الخالدة التي نتلهف 
إىل من يذكرنا بها ويرددها عىل مسامعنا، ألن الوضع 

العريب بات بحاجة لها فعلياً. 
بغض النظر عن الدور املنتظر للقواعد املرصية الجديدة 
الجميع  أن يدرك  ينبغي  أنه  إال  أمن بالدها  يف حامية 
كان  سواء  مرصي  موضوع  أي  أن  شمولية  رؤية  وفق 

نجاحاً أو ضعفاً هو بالتأكيد يخص العرب جميعاً.
أخلص أن الترصيحات رؤية حقيقة أكدتها كل مراحل 
العربية  الساحة  عىل  املستجدات  وتعكسها  التاريخ 
عبدالفتاح  الرئيس  قبل  ما  فرتة  بني  بسيطة  ومبقارنة 
بداية  وبني  مكانتها  بعض  ملرص  أعاد  الذي  السييس 
وتأثريها  الحالية  ومكانتها  املرصي  الوضع  فإن  حكمه 
عىل الوضع العريب يسري نحو استعادة االستقرار وبالتايل 
فالحديث عن موقع مرص العريب من وأهميته من أي 
عن  عبارة  أنه  أو  مبالغ  يكون  أن  ميكن  ال  كان  طرف 

شطحات إعالمية بل هو عني الحقيقة و الصواب. 
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القدس  قيلق  قائد  سليامين  قاسم  اغتيال  يندرج 
االسرتاتيجية  ضمن  اإليراين  الثوري  للحرس  التابع 

األمريكية التي يطلق عليها «قطع الرؤوس»، والتي 
نفذتها بنجاح مع قيادات التنظيامت املتطرفة، سواء 
مع أسامة بن الدن زعيم تنظيم «القاعدة» يف مايو 
2011، أو مع أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش يف 
أكتوبر 2019، وغريهام الكثري من قيادات التنظيمني 

خالل األعوام املاضية يف أكرث من منطقة؛ بدعوى أن 
اإلرهابية  التنظيامت  حرمان  هذه  شأنه   من  ذلك 
وقياداتها  األيديولوجية  زعاماتها  من  واملتطرفة 
امليدانية، ومن ثم الحد من قدراتها عىل شن عمليات 

إرهابية جديدة. 
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االسرتاتيجية  هذه  تنتقل  سليامين،  قاسم  وباغتيال 
الفوىض  نرش  عن  املسئولة  العسكرية  القيادات  إىل 
واإلرهاب يف املنطقة وفقاً لتقديرات األجهزة األمنية 
الذي  سليامين  أن  خاصة  األمريكية،  واالستخباراتية 
املخطط  العقل  هو  الظل»  بـ«جرنال  يلقب  كان 
واملدير املنفذ ألنشطة إيران الرسية يف الخارج، بل 
أنه كان العامل الرئييس واملشرتك يف تنفيذ أجندتها 
التوسعية يف العديد من دول املنطقة خالل السنوات 
العمليات  إدارة  عن  مسئوالً  وكان  املاضية،  القليلة 
تقف  التي  األوسط،  الرشق  يف  اإليرانية  العسكرية 
وراء تعقيد أزمات املنطقة املختلفة، بداية من لبنان 
والتخطيط  باليمن،  ونهاية  بالعراق  ومروراً  وسوريا 
يف  األمريكية  املصالح  استهدفت  التي  للعمليات 

املنطقة. 
ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  دارة  اتخذت  لقد 
السابقة،  املعطيات  عىل  بناء  سليامين  اغتيال  قرار 

وبعدما توافرت لديها املعلومات الكافية حول 
واإلرهاب  الفوىض  نرش  يف  الرئييس  دوره 

لحياة  املتعاظم  وتهديده  املنطقة،  يف 
يف  األمريكية  واملصالح  األمريكيني 
بيان  من  يفهم  ما  وهذا  املنطقة، 
وزارة الدفاع األمريكية (البنتاجون) 
أشار  والذي  اغتياله،  عملية  حول 
دونالد  األمرييك  الرئيس  أن  إىل 
التي  الرضبة  بتنفيذ  أمر  ترامب 

قادة  وكبار  سليامين  استهدفت 
الحشد الشعبي لردع خطط الهجامت 

كان  حيث  املستقبلية،  اإليرانية 
ملهاجمة  يخطط 

كام  واملنطقة،  العراق  يف  األمريكيني  الدبلوماسيني 
وافق عىل الهجوم عىل السفارة األمريكية يف بغداد، 
كام أنه وفيلق القدس ،كانا مسؤولني عن مقتل مئات 
آخرين  آالف  وإصابة  التحالف  وقوات  األمريكيني 
اغتيال  عملية  فإن  ثم  ومن  املاضية،  األعوام  خالل 
لوقف  جاءت  األمريكية،  للمربرات  وفقاً  سليامين، 
دوره الرئييس يف إدارة العمليات التي تستهدف حياة 
األمريكيني وتشكل خطراً عىل املصالح األمريكية يف 

املنطقة بوجه عام.

مع  التعامل  يف  املتحدة  الواليات  لسياسة  املتتبع 
أنها  بوضوح  يلحظ  السابقة  اإلدارات  خالل  إيران 
املبارش،  الصدام  نقطة  إىل  الوصول  تتجنب  كانت 
يف  املؤثرة  والقيادات  الرموز  استهداف  عن  وتبتعد 
النظام اإليراين، خشية التداعيات التي قد ترتتب 
عىل ذلك سواء بالنسبة لقواتها املوجودة يف 
االسرتاتيجية،  مصالحها  عىل  أو  املنطقة 
وليس أدل عىل ذلك من أنه كانت هناك 
من  سليامين  الستهداف  سابقة  خطط 
السابقة،  األمريكية  اإلدارات  جانب 
وتم الرتاجع عنها يف اللحظات األخرية، 
خطة  األمرييك  الجيش  وضع  حيث 
منذ  أهدافه  ضمن  سليامين  اغتيال 
الجرنال  كشفه  ما  وهذا   ،2007 العام 
املرشف  ماكريستال،  ستانيل  املتقاعد 
الخاصة املشرتكة يف  العمليات  قيادة  عىل 
يف  كتبه  مقال  يف  و2008،   2003 بني  العراق 

األمريكية،  بولييس»  فورين  مجلة 
أشار فيه إىل أن 
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قافلة  رصدت  األمريكية  الخاصة  القوات  من  فرقة 
العراق عام 2007، وكادت  تنقل سليامين إىل شامل 
القوات األمريكية أن تغتاله لكنها تراجعت عن القرار 
أيضاً  أكده  الذي  األمر  وهو  التداعيات».  «خشية 
ديريك تشولوت، مساعد وزير الدفاع يف عهد إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما، بقوله: «كانت الفرصة 
مل  لكن  سليامين  الغتيال  سابقني  رؤساء  أمام  متاحة 
يتم التنفيذ بسبب املخاطر التي تنطوي عىل ذلك“. 
يف  اغتيال سليامين ميثل تحوالً  أن  القول  لهذا ميكن 
الخطر  التعامل مع  املتحدة يف  الواليات  اسرتاتيجية 
العسكرية  القيادات  استهداف  من  تنطلق  اإليراين، 
ناحية،  من  األمريكيني  حياة  تهديد  عن  املسئولة 
وإعادة االعتبار للقوة العسكرية األمريكية من ناحية 

ثانية. 
األمريكية،   تاميز»  «نيويورك  صحيفة  كشفت  لقد 
أن عملية اغتيال سليامين، تم التخطيط لها منذ ما  َ
تصاعدت  حينام  وتحديداً  ونصف،  عام  عن  يزيد 
التوترات بني واشنطن وطهران يف أعقاب قرار إدارة 
من  مايو  يف  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  ترامب 
العام 2018، وما أعقبه من استفزازات إيرانية خالل 
مضيق  يف  املالحة  لحركة  كتهديدها   ،2019 العام 
وهو  النفط،  ناقالت  من  العديد  واستهداف  هرمز  
ما دفع الواليات املتحدة إىل رضورة الرد عىل هذه 
االستفزازات، وكان من بني الخيارات املطروحة هي 
الحرس  قادة  من  وغريه  سليامين  الجرنال  اغتيال 
هذا  سليامين يف  اغتيال  عملية  تشكل  لهذا  الثوري. 
األمريكية  االسرتاتيجية  يف  جوهرياً  تحوالً  التوقيت 
إىل  بالنظر  وذلك  اإليراين،  الخطر  مع  التعامل  يف 

االعتبارات التالية:
1 - يعد قاسم سليامين، ثاين أكرث الشخصيات نفوذاً 
آية  األعىل  الروحي  الزعيم  بعد  اإليراين  النظام  يف 
عملية  يف  اغتياله  فإن  ثم  ومن  خامنئي،  عيل  الله 
إيران،  إىل  واضحة  برسالة  يبعث  نوعية  عسكرية 
مكتوفة  تقف  لن  املتحدة  الواليات  أن  مفادها 
جانبها  من  تجاوزات  أية  أمام  ذلك  بعد  األيدي 
هذه  استوعبت  قد  أنها  يبدو  وبالفعل  مستقبالً، 
الرمزي  والدليل عىل ذلك هو ردها  الرسالة جيداً، 
عىل عملية اغتيال سليامين، فالصواريخ التي أطلقتها 
مل  العراق  يف  أمريكتني  عسكريتني  قاعدتني  عىل 
يرتتب عليها خسائر برشية أو مادية ملحوظة، حتى 
الهجامت،  تعليقه عىل هذه  ترامب يف  الرئيس  أن 
قال: « حتى اآلن، كل يشء عىل ما يرام!»، وذلك يف 
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إشارة واضحة إىل التقليل من الرد اإليراين.
2 - أن عملية اغتيال سليامين ميكن فهمها من منظور 
إدارة  تبنتها  التي  الوقائية  الهجامت  اسرتاتيجية 
مع  التعامل  يف  بوش(اإلبن)  جورج  األسبق  الرئيس 
األمريكية  املصالح  تهدد  التي  والتحديات  املخاطر 
فهذه  سبتمرب،  من  عرش  الحادي  أحداث  بعد 
االسرتاتيجية التي تعني «التحول من الرد عىل هجوم 
فعيل إىل املبادرة بالهجوم ملنع هجوم محتمل، خاصة 
مبكرة  نوايا  اكتشاف  من  الدولة  أجهزة  متكنت  إذا 
بالهجوم لدى الخصم بغض النظر عن مظاهر هذه 
النوايا»، تم تطبيقها يف عملية اغتيال سليامين ، والتي 
جاءت بعد تحذير أصدره وزير الدفاع األمرييك مارك 
إسرب، قال فيه رصاحة:» إن الجيش األمرييك سيرضب 
العراق  إيران يف  القوات املدعومة من  بشكل وقايئ 
وسورية إذا كانت هناك عالمات عىل التخطيط ملزيد 
من الهجامت ضد القواعد األمريكية»، وهو ما أكدته 
وزارة الدفاع الحقاً بأن عملية اغتيال سليامين كانت 
الهجوم اإليراين يف املستقبل،  تهدف إىل ردع خطط 
اتخاذ جميع اإلجراءات  الواليات املتحدة  وستواصل 
الالزمة لحامية شعبها ومصالحها أينام كانوا يف جميع 
األبيض  البيت  فإن  ذاته،  الوقت  يف  العامل.  أنحاء 
كشف عن معلومات عديدة تفيد بتخطيط سليامين 
لعمليات تستهدف املصالح األمريكية، وتعرض حياة 
األمريكيني للخطر، وهذا ما عرب عنه الرئيس ترامب 
عملية  عىل  تعليقه  يف  التغريدات  من  سلسلة  يف 
سليامين  «قاسم  أن  إىل  فيها  أشار  سليامين،  اغتيال 
جوية  رضبة  يف  قُتل  الذي  البارز  اإليراين  القيادي 
وجريح  قتيل  بني  األمريكيني  آالف  أسقط  أمريكية 
عىل مدى فرتة طويلة من الوقت، وكان يدبر لقتل 
املزيد واملزيد»، الفتاً إىل أن سليامين قاد عمليات قمع 
اإليرانيني عىل سوء األوضاع. وأكد ترامب  املحتجني 
لبدء  تتحرك  ومل  الحرب  لوقف  تحركت  بالده  «أن 
حرب». هذه املواقف والترصيحات تشري يف مجملها 
إىل أن الواليات املتحدة بدأت تعيد االعتبار للهجامت 
إذا  خاصة  العسكرية،  اسرتاتيجيتها  ضمن  الوقائية 
أو  األمنية  األجهزة  لدى  املتوافرة  املعلومات  كانت 
وشيكة  أخطار  من  تحذر  االستخباراتية  التقييامت 

تهدد املصالح األمريكية أو حياة األمريكيني. 
عملية  تشري  األمريكية:  الردع  هيبة  استعادة   -  3
اغتيال سليامين إىل أن الواليات املتحدة أدركت خطأ 
املاضية،  األشهر  خالل  إيران  الستفزازات  تجاهلها 
والتي شجعتها عىل التامدي يف أنشطتها وسلوكياتها 
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أومصالح  األمريكية  املصالح  ضد  سواء   ، العدائية 
ميليشيات  قيام  بعد  خاصة  املنطقة،  يف  حلفائها 
العسكرية  القاعدة  باستهداف  الشعبي  الحشد 
العراقية-األمريكية (K-1) يف السابع والعرشين من 
شهر ديسمرب 2019 ، وهي القاعدة التي تستضيف 
جنوًدا أمريكيني شاميل كركوك بدعوة رسمية عراقية 
ضمن قوات التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داعش، 
بنحو 30 صاروًخا، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدين 
أمرييك، وإصابة 4 أفراد من الخدمة األمريكية، وهي 
من  اسرتاتيجيًا  خطأ  مجملها  يف  شكلت  استفزازات 
بشكل خاطئ  فهمت  أنها  يبدو  التي  إيران،  جانب 
تردد الواليات املتحدة يف استخدام القوة كدليل عىل 
كانت  سليامين  اغتيال  عملية  فإن  ولهذا  الضعف، 
والتأكيد  األمريكية،  الردع  هيبة  استعادة  تستهدف 
عىل القوة العسكرية األمريكية، والتي دامئاً ما ترد يف 
ترصيحات الرئيس ترامب والتي يشدد خاللها عىل أن 

بالده متتلك أقوى جيش يف العامل.
لقد بعثت عملية اغتيال سليامين برسالة قوية إىل 
إيران مفادها أن الواليات املتحدة جادة يف تنفيذ 
تهديداتها باستخدام القوة املفرطة يف مواجهة أية 
مخاطر تهدد حياة مواطنيها أو تنال من مصالحها 
يف املنطقة، وبالفعل أثبتت سياسة استخدام القوة 
يف  تجسد  ما  وهو  جدواها،  العسكري  والردع 
اغتيال  عملية  عىل  إيران  جانب  من  الرمزي  الرد 
الدرس جيداً،  استوعبت  أنها  يثبت  الذي  سليامين، 
يف  جادة  ترامب  إدارة  أن  اآلن  تدرك  باتت  وأنها 
بتوجيه  الخاصة  ترصيحاته  وأن  تهديداتها،  تنفيذ 
يف  الواقع  إىل  طريقها  ستجد  وأقىس  أقوى  رضبة 
حتى  أمريكياً،  الحمراء  الخطوط  تجاوزت  حال 
الذي  السيايس  الخطاب  نفس  تتبنى  كانت  وإن 
يف  الفائقة  العسكرية  قدراتها  فيها  تستعرض 

مواجهة التهديدات األمريكية.   

ال شك أن لجوء إدارة الرئيس ترامب إىل استهداف 
قاسم سليامين يف هذا التوقيت ال ميكن فهمه مبعزل 

عن التطورات واملعطيات التالية:
الذهنية  الصورة  تغيري  ترامب  الرئيس  - محاولة   1
عن إدارته: باعتبارها إدراة حاسمة وغري مرتددة يف 
اتخاذ أي خطوات من شأنها حامية املصالح األمريكية 
، والتصدي ألي مخاطر تهدد األمن القومي األمرييك، 
أجنبي  عسكري  قائد  أكرب  سليامين،  اغتيال  ويعد 
التي  الطائرة  إسقاط  منذ  املتحدة  الواليات  تقتله 
كانت تقل األمريال إيسوروكو ياماموتو يف 1943 يف 
إشارة إىل الياباين الذي خطّط لهجوم بريل هاربور يف 
للرئيس  واسرتاتيجياً  سياسياً  مكسباً   ،1941 ديسمرب 
يف  صعباً  قراراً  اتخذ  ألنه  فقط  ليس  نفسه،  ترامب 
توقيت بالغ الدقة بالنسبة للتطورات التي تشهدها 
املنطقة، ويف وقت عجزت فيه اإلدارات السابقة عن 
للتداعيات السلبية التي قد  اتخاذ هذا القرار تجنباً 
وضعت  العملية  هذه  ألن  أيضاً  وإمنا  عليه،  ترتتب 
من  ترفعه  كانت  فام  حقيقي،  اختبار  أمام  إيران 
شعارات تستهدف الوجود واملصالح األمريكية ثبت 
الشارع  المتصاص غضب  محاولة  ليست سوى  أنها 
االعتبار  يف  تأخذ  باتت  اآلن  بالفعل  وأنها  اإليراين، 
تهديدات الرئيس ترامب ضمن حساباتها املستقبلية 

يف التعامل مع الواليات املتحدة. 
2 - االنتخابات الرئاسية املقبلة، املقررة إجراؤها يف 
نوفمرب2020، حيث يطمح الرئيس ترامب إىل إعادة 
إىل  بحاجة  كان  فإنه  ثم  ومن  ثانية،  لوالية  انتخابه 
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الداخل.  يعزز من شعبيته يف  نوعي ملموس  إنجاز 
وال شك يف أن التخلص  من قاسم سليامين وأبوبكر 
من  يعدان  واللذين  قليلة،  أسابيع  خالل  البغدادي 
أبرز رؤوس اإلرهاب يف الرشق األوسط والعامل أجمع، 
يعد نرصاً كبرياً عىل املستويني السيايس واالسرتاتيجي 
االنتخابات  يف  الفوز  يف  فرصه  يعزز  أن  شأنه  من 

املقبلة.
تنفصل  ال  املنطقة:  يف  اإليراين  النفوذ  تحجيم   -  3
بني  املتصاعد  الرصاع  عن  سليامين  اغتيال  عملية 
واشنطن وطهران منذ منتصف العام املايض، ورغبة 
ملخططات  حقيقية  رضبة  توجيه  يف  ترامب  إدارة 
فيلق  قائد  فمقتل  املنطقة،  يف  التوسعية  إيران 
والذي  الثوري،  الحرس  يف  الضاربة  القوة  القدس، 
العمليات  عن  املسئول  العسكري  الجناح  يعد 
بتشكيل وتدريب  الحدود،  ويتكّفل  الخاصة خارج 
بإيران،  ترتبط  التي  املسلحة  امليليشيات  وتوجيه 
والتي  واليمن،  ولبنان  وسوريا  العراق  يف  سواء 
ميثل  شك  ال  بالوكالة،  حروبها  يف  إيران  تستخدمها 
رضبة ملخططات إيران، خاصة أن سليامين كان رأس 
الحربة يف تنفيذ هذا املرشوع ويف إدارة الرصاع مع 
واشنطن يف املنطقة، بل أنه وظف فيلق القدس يف 
تدريب وتنظيم وتسليح ميليشيات الحشد الشعبي 
التي قاتلت ضد القوات األمريكية يف العراق. ولهذا 
يشري العديد من املسئولني األمريكيني إىل أن اغتيال 
تحجيم  محاوالت  ضمن  فقط  يندرج  ال  سليامين 
النفوذ اإليراين يف املنطقة، وإمنا أيضاً إزالة أهم عقبة 
وتعرث  املنطقة،  أزمات  استمرار  وراء  تقف  كانت 

جهود حلها سياسياً.

4 - التصدي لإلرهاب اإليراين يف املنطقة والعامل: ال 
يستبعد الخرباء واملحللون أن توظف إدارة ترامب 
ضمن  تندرج  باعتبارها  سليامين،  اغتيال  عملية 
والعامل،  املنطقة  يف  اإلرهاب  ملكافحة  اسرتاتيجيتها 
خاصة أن سليامين كان مدرجاً عىل قوائم اإلرهاب 
من  العديد  دعم  يف  لدوره   ،2011 عام  منذ  دوليًا 
فضالً  املنطقة،  يف  واملسلحة  اإلرهابية  امليليشيات 
عن مسئوليته عن التخطيط للعمليات اإلرهابية يف 
دول عربية وغربية، وتصفية املعارضني اإليرانيني يف 
إيران  ملليشيات  أوامره  وإصدار  والخارج،   الداخل 
بالعراق لتنفيذ عمليات قتل بني صفوف املتظاهرين 
تشهدها  التي  إليران  املناهضة  االحتجاجات  خالل 
العراق منذ أكتوبر 2019، ولهذا دامئاً ما كان يوصف 
يف العديد من وسائل اإلعالم الغربية مبسميات من 
قبيل(جرنال الدم، وكيل اإلرهاب)، يف إشارة واضحة 

لدوره يف دعم اإلرهاب ونرش الفوىض يف املنطقة.

تعد عملية اغتيال قاسم سليامين تحوالً يف االسرتاتيجية 
األمريكية ليس فقط يف التعامل مع الخطر اإليراين، 
املتحدة  الواليات  وخصوم  منافيس  مع  أيضاً  وإمنا 
بوجه عام، حيث تقوم هذه االسرتاتيجية عىل املبادأة 
القوة  مكانة  استعادة  أجل  من  واالستباقية،  والردع 
بوضوح  عنه  عرب  ما  وهذا  األمريكية،  العسكرية 
خطابه  يف  بومبيو   مايك  األمرييك  الخارجية  وزير 
الثالث عرش  يف  ستانفورد،  بجامعة  هوفر  معهد  يف 
من يناير 2020 ، والذي أكد فيه» إن الجرنال اإليراين 
لردع  أوسع  اسرتاتيجية  إطار  قُتل يف  قاسم سليامين 
التحديات التي يشكلها خصوم الواليات املتحدة «، ما 
يعني معه أن إدارة ترامب بدأت تعيد التأكيد عىل 
أهمية القوة العسكرية ضمن أدوات تحقيق أهداف 

السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة والعامل.
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الفضائية  القوة  ضمن  والبحرية  والجيش  الجوية 
الجديدة، ففي املرحلة األوىل ستبدأ القوة الفضائية 
يف    200 حوايل  عددهم  يبلغ  مبوظفني  الجديدة 
العام الجاري 2020، ويف مرحلة الحقة ستستوعب 
هذه القوة عدة قيادات خاصة بالفضاء، منها قيادة 
التابع  الفضاء األول  الجوية، ولواء  بالقوات  الفضاء 
البحرية  بسالح  الفضاء  أنظمة  وقيادة  للجيش، 
البحرية،  بسالح  الصناعية  األقامر  عمليات  ومركز 
خدماتها  داخل  واملرافق  املنشآت  ستظل  لكن 
الحالية حتى تحقق القوة الفضائية الجديدة قدرة 
أعداد  يتزايد  أن  املخطط  ومن  مناسبة.  تشغيلية 
السنوات  الجديدة خالل  الفضائية  للقوة  املنتسبني 
املقبلة، ليك تضم 16 ألفا من أفراد القوات الجوية 
القوات  يف  القائد  وسيقودها،  املدنيني،  واملوظفني 
حاليا  يرأس  الذي  راميوند،  جار  الجرنال،  الجوية 
وهي  كوم)،  (سبيس  للفضاء  األمريكية  القيادة 
وحدة جديدة بوزارة الدفاع تتوىل توحيد عمليات 

األمن القومي األمرييك يف الفضاء.

..

تكمن أهمية القوة الفضائية الجديدة ليس فقط من 
كونها تعد القوة العسكرية األوىل التي يتم انشاؤها 
منذ أكرث من 70 عاما، وإمنا أيضاً ألنها تشكل رهان 
وتأكيد  العسكرية  قوتها  لرتسيخ  املتحدة  الواليات 
مجال  يف  الدوليني  منافسيها  مواجهة  يف  تفوقها 
الفضاء، وهذا ما يفهم من ترصيحات الرئيس دونالد 
ترامب لدى إعالنه عن هذه القوة الجديدة، حيث 
أكد عىل عدة أمور رئيسية: أولها أن هذه القوة تعزز 
التهديدات  يقول: «يف ظل  األمرييك، حيث  التفوق 
يف  التفوق  أصبح  األمرييك،  القومي  لألمن  الخطرية 
مجال الفضاء مسألة حيوية للغاية، نحن رواد، لكننا 
لسنا روادا بشكل كاف، ويف القريب العاجل سنصبح 
تشكله  ما  إىل  واضحة  إشارة  يف  وذلك  سباقني»، 
القوة الفضائية الجديدة من أهمية نوعية يف تأكيد 
املستقبل  يف  الفضاء  مجال  يف  األمريكية  الهيمنة 
املنظور. وثانيها ضامن وحامية املمتلكات األمريكية 
املستخدمة  الصناعية  األقامر  كمئات  الفضاء،  يف 
الفضاء  قوة  تهدف  حيث  واملراقبة،  االتصاالت  يف 
حامية  إىل  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  الجديدة 
األقامر الصناعية األمريكية من أي اعتداء مادي (عرب 

ومن  صاروخ)  بواسطة  أو  آخر،  بجسم  االصطدام 
أي محاولة قرصنة أو تشويش من جانب الخصوم. 
وثالثها استعادة قوة الردع األمريكية، حيث ستكون 
عسكرية  قدرات  الجديدة  الفضائية  القوة  لدى 
املصالح  حامية  عىل  والعمل  الفضاء،  يف  هجومية 
األمريكية و»ردع أي عدوان» ضد الواليات املتحدة 
هذه  لتأسيس  الرئايس  النص  بحسب  حلفائها،  أو 
الوسائل  القدر نفسه من  الذي يتحدث عن  القوة، 
الرئيس  عنه  عرب  ما  وهذا  والهجومية.  الدفاعية 
ردع  يف  ستساعد  الفضاء  قوة  أن  بقوله:»  ترامب 

العدوان والسيطرة عىل الفضاء».

القوة  تأسيس  أن  سبق  ما  ضوء  يف  الواضح  من 
الفضائية الجديدة كفرع سادس يف الجيش األمرييك 
الذي  ترامب  الرئيس  إدارة  توجه  مع  يتوافق 
يستهدف تعظيم القوة العسكرية للواليات املتحدة، 
وتأكيد تفوقها العاملي، باعتبار أن الهيمنة األمريكية 
عىل املجال الفضايئ هي مسألة أمن قومي، خاصة 
العديد من  أن  االعتبار حقيقة  إذا ما تم األخذ يف 
القادة العسكريني األمريكيني ينظرون بقلق بالغ إىل 
الصني وروسيا  أحرزته كل من  الذي  الكبري  التقدم 
أن  كام  املاضية،  السنوات  خالل  الفضاء  مجال  يف 
األمريكية  االستخبارات  لوكالة  عديدة  تقييامت 
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خلصت إىل أن الدولتني تعززان قدراتهام الفضائية 
األقامر  رضب  عىل  قادرة  أسلحة  أنظمة  وتطوير 
الفضائية  القوة  فإن  لهذا  األمريكية.  الصناعية 
للقوة  نوعية  إضافة  ستمثل  الجديدة،  األمريكية 
ومهامها  قدراتها  أن  خاصة  األمريكية،  العسكرية 
تتجاوز سالح الجو ووكاالت الدفاع الصاروخي، كام 
أنها لن تكون معنية مبهامت وكالة الفضاء الوطنية 
يف  ستكمُن  عملياتها  أبرز  فإن  وبالتايل  «ناسا»، 
التعامل مع املساحة الخارجية لألرض وحامية أكرث 
من 100 قمر صناعي أمرييك تخدم باألساس وكاالت 

االستخبارات واألمن القومي األمريكية.
الجديدة  الفضائية  القوة  فإن  سبق،  ما  إىل  إضافة 
ستدعم دعم العمليات العسكرية األمريكية، خاصة 
فيام يتعلق بقيادة املعارك وعمليات النقل الفضايئ، 
النووية،  والسيطرة  للقيادة  الفضايئ  والدعم 
األقامر  عرب  واالتصال  الصواريخ،  من  والتحذير 
عن  فضالً  والتوقيت،  واملالحة  ومواقعها،  الصناعية 
إجراء االستطالعات يف املجال الجوي الفضايئ، وفرض 
األقامر  ومدارات  األرضية  املدارات  عىل  السيطرة 
االصطناعية ومدارات السفر عرب الفضاء، والكشف 
أو صاروخي محتمل، وكذلك  عن أي هجوم جوي 
القيام بتدمري املنشآت املهمة للعدو، عىل األرض أو 
يف الفضاء، باستخدام األسلحة التقليدية أو النووية، 

كام تضمن دقة إطالق الصواريخ وتوجيهها.
الجديدة  الفضائية  القوة  مهام  أن  الواضخح  من 
ضمن  وتندرج  العسكري،  الطابع  عليها  يغلب 
الفضاء  عسكرة  أو  تسليح  الخرباء  عليه  يطلق  ما 
إىل  يعيد  الذي  األمر   ،Space Militarization)

األذهان حقبة الحرب الباردة  التي شهدت تنافساً 
محتدماً بني االتحاد السوفيتي (السابق) والواليات 
املتحدة عىل السيطرة عىل الفضاء، من خالل تطوير 
أسلحة وتقنيات لغرض االستخدامات العسكرية يف 
الفضاء الخارجي، لكن ما مييز املرحلة الحالية هي 
الفضاء،  مجال  يف  املتنافسة  الدولية  القوى  تعدد 
التي باتت تنظر إليه باعتباره أحد أهم معايري القوة 

والنفوذ يف النظام الدويل يف وقتنا الراهن.

عن  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  إعالن  مبجرد 
تقوم  أن  املتوقع  واملهام  الجديدة،  الفضائية  القوة 
بها يف املستقبل، أعربت روسيا والصني عن قلقهام 
حذرت  فموسكو  األمريكية،  الخطوة  إزاء  البالغ 
التوسع  الرئيس فالدميري بوتني، من «أن  عىل لسان 
األمرييك يف الفضاء يهدد املصالح الروسية ويتطلب 
عسكرية  أوساط  لّوحت  فيام  موسكو»،  من  ردا 
للرد  قوية  بخطوات  ستقوم  موسكو  بأن  روسية 
أسلحة  لنرش  تنفيذ خطط  واشنطن  بدأت  يف حال 

نووية يف الفضاء الخارجي.  
الشديدة  معارضتها  عن  عربت  فقد  الصني  أما   
محاوالت  تأيت ضمن  باعتبارها  األمريكية،  للخطوة 
الوقت  يف  حذرت  كام   ، الخارجي  الفضاء  تسليح 
ذاته من أن الواليات املتحدة تحّول الكون «ساحة 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال  معركة»، 
الصينية جينج شوانج إّن «هذه الترصفات األمريكية 
االستخدام  بشأن  الدويل  اإلجامع  بقوة  تنتهك 

مبارشاً  تهديداً  وتشكل  الخارجي..  للفضاء  السلمي 
لألمن والسالم يف الفضاء الخارجي». ودعا املجتمع 
تحول  ملنع  وحكيم  مسؤول  نهج  «لتبني  الدويل 
الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة»، وشددت 
مشرتكة  منطقة  الخارجي  الفضاء  أن  عىل  الصني 
دوليا وليست ملكية خاصة ألي دولة، وإن ضامن 
السلمية  األغراض  يف  الخارجي  الفضاء  استخدام 
ومنع تسليحه وتحويله إىل سباق للتسلح، ال يخدم 
أيضا  بل  الدول فحسب،  لجميع  املشرتكة  املصلحة 

يعد مسؤولية مشرتكة لهذه الدول. 
عسكرة  مخاطر  من  تحذران  الدولتني  أن  ورغم 
جديد  ميدان  إىل  تحويله  والتنبيه ألخطار  الفضاء، 
الفضاء  استخدامات  تنظيم  إىل  وتدعوان  للمعارك، 
ذاته  الوقت  يف  أنهام  إال  فقط،  السلمية  لألغراض 
كشفتا عن خطط جديدة لتطوير قدراتهام يف مجال 

الفضاء، خاصة يف األغراض العسكرية. 

الفضائية  للقوة  املتحدة  الواليات  تدشني  إن 
تشريان  بشأنها  الحذرة  األفعال  وردود  الجديدة، 
مقبل عىل مرحلة جديدة من سباق  العامل  أن  إىل 
التسلح عنوانها «تسليح الفضاء»، والتي قد تقود إىل 
حروب مستقبلية يكون مرسحها الفضاء، خاصة إذا 
ما تم األخذ يف االعتبار العوامل واملعطيات التالية: 
من  تحد  التي  الفعالة  الدولية  القواعد  غياب   -1
الفضاء؛حيث  مجال  يف  العسكرية  االستخدامات 
استخدامات  تنظم  دولية محددة  اتفاقية  توجد  ال 
تم  التي  الدولية  والقوانني  فاالتفاقيات  الفضاء، 
كانت  الباردة  الحرب  مرحلة  إبان  إليها  التوصل 
السلمي  االستخدام  كيفية  عىل  باألساس  تركز 
عسكرة  قضية  مع   تتعامل  ومل  للفضاء،  واآلمن 
القوى،   بعض  جانب  من  عليه  والسيطرة  الفضاء 
تخل  تداعيات  ذلك من  عليه  يرتتب  أن  وما ميكن 
باألمن الدويل، ومل يتم التوصل حتى اآلن إىل اتفاقية 
دولية متنع رصاحة االختبارات العسكرية للقدرات 
الصاروخية يف الفضاء، إذ أن القوانني املعمول بها، 
كالقانون الدويل للفضاء الخارجي واألجرام الساموية 
والرحالت  السلمى  االستخدام  لتنظيم   1967 عام 
أجواء  فوق  الفضائية  املركبات  ومرور  الفضائية 
البعدين  إىل  تتطرق  مل  اإلقليمية،  ومياهها  الدول 
للفضاء  القانوين  التنظيم  يف  والعسكري   األمني 
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الخالفات  تزال  ما  الراهن،  وقتنا  وحتى  الخارجي. 
إىل  التوصل  إمكانية  الكربى حول  القوى  بني  قامئة 
يف  العسكرية  االستخدامات  تنظم  جديدة  اتفاقية 
الفضاء، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة بإطالق أشعة 
الليزر، ومهاجمة األقامر الصناعية. وتكمن املشكلة 
الكربى  القوى  بني  الخالفات  استمرار  يف  باألساس 
املتحدة  الواليات  أن  بدليل  املوضوع،  هذا  حول 
روسيا  به  تقدمت  الذي  االقرتاح  مناقشة  رفضت 
والصني ملؤمتر نزع السالح، والذي انعقد يف جنيف 
مواقف  بتقريب  واملتعلق   ،2019 أغسطس  يف 
الدول للنهوض مبسألة منع سباق التسلح يف الفضاء 
األدوات  استخدام  كيفية  واستكشاف  الخارجي، 
الحالية والفرص والخيارات الجديدة التي ميكن أن 

تساعد يف تحقيق هذا الهدف.
قدراتهام  لتطوير  والصني  روسيا  تحرك   -2
القوة  أن  شك  فال  الفضاء،  مجال  يف  العسكرية 
إىل  الدولتني  ستدفع  الجديدة  األمريكية  الفضائية 
االستثامر يف تعظيم قدراتهام الفضائية خالل الفرتة 
املقبلة، ألنهام تدركان األهداف الحقيقية للواليات 
املتحدة من وراء تأسيس القوة العسكرية الجديدة 
أفعالهام  ردود  يف  واضحاً  بدا  الذي  النحو  عىل 
التي  فإن روسيا  وبالفعل  اإلشارة.  حولها كام سبق 
لوحت باتخاذ خطوات للرد عىل الخطوة األمريكية 
قاعدة  من  عسكرية  ألغراض  صناعيا  قمرا  أطلقت 
«بليستسك» الفضائية، وذلك بعد أسبوع من إعالن 
الجديدة،  الفضائية  القوة  عن  األمريكية  اإلدارة 
تقف  لن  روسيا  أن  عىل  واضح  مؤرش  يف  وذلك 
الواليات  مواكبة  عىل  وستعمل  األيدي  مكتوفة 
بوتني  فالدميري  الرئيس  لتوجيهات  ترجمة  املتحدة، 
مجال  يف  العسكرية  بالده  قدرات  بتطوير  الخاصة 
استثامرات  عن  أعلنت  األخرى  هي  الفضاء.الصني 
الجوانب  عىل  تركز  وبدأت  الفضاء،  يف  كبرية 
أسايس  كعنرص  إليه  تنظر  ألنها  للفضاء،  العسكرية 
التحرير  يدمج «جيش  الحديثة، حيث  الحروب  يف 
الشعبي الصيني» بني القدرات العسكرية التقليدية 
العسكرية  الفضاء  بخدمات  مدعومًة  واإللكرتونية 
التي تشمل األقامر الصناعية واألسلحة املضادة لها، 
وذلك لهزمية «األعداء» يف أي حرب جوية أو بحرية 
أيضاً، فقد طورت الصني  الصدد  محتملة. ويف هذا 
«بيدو»  الصناعية  باألقامر  املواقع  لتحديد  نظاماً 
سيجلب لها منافع اقتصادية واجتامعية وعسكرية 
والطائرات  والسفن  الصواريخ  توجيه  منها  عديدة، 

قوة  تصبح  ألن  فرصة  بكني  يعطي  مام  املهاجمة، 
عظمى يف مجال الفضاء. 

واإلقليمية  الدولية  القوى  من  العديد  توجه   -3
األخرية،  اآلونة  يف  الفضاء  مجال  يف  االنخراط  إىل 
تقترص  كانت  التي  الباردة  الحرب  لحقبة  فخالفاً 
السابق،  السوفيتي  واالتحاد  املتحدة  الواليات  عىل 
مجال  يف  التنافس  سباق  عديدة  دول  دخلت 
وافق  التي  فرنسا  أبرزها  األخرية،  اآلونة  الفضاء يف 
 2019 يوليو  شهر  يف  ماكرون  إميانويل  رئيسها 
أجل تحسني  للفضاء من  قوة عسكرية  إنشاء  عىل 
كلمته  خالل  مؤكداً  لبالده،  العسكرية  القدرات 
بالعيد  االحتفال  مبناسبة  الفرنيس  الجيش  أمام 
الفضائية  العسكرية  القوة  «إن  لفرنسا،  الوطني 
أعامل  فرنسا من  الفضائية وحامية  القدرات  تعزز 
الصناعية».  األقامر  عرب  عليها  والتجسس  القرصنة 
يورو  مليار   3.6 الفرنسية  الحكومة  خصصت  كام 
للفرتة  الفرنيس  العسكري  اإلنفاق  برنامج  من أجل 
االستثامرات  أجل  من   2025 حتى   2019 عام  من 
أعلن  فيام  الفرنسية.  الصناعية  األقامر  وتجديد 
الناتو، ينس ستولتنربغ يف شهر  األمني العام لحلف 
نوفمرب 2019  أن الدول األعضاء قررت توسيع نطاق 
الفضاء  سياسة  وإدراج  الفضاء،  إىل  الحلف  عمل 
والبحرية  الربية  الشبكات  قتال إىل جانب  كميدان 
توجه جزء  اليابان  بدأت  والكمبيوتر. كام  والجوية 
االستثامر  إىل   2020 للعام  الدفاعية  ميزانياتها  من 
يف مجاالت الفضاء والشبكات.  كام انضّمت الهند 
إىل القوة الكربى املعنية بتطوير قدراتها الفضائية، 
لتدمري  ناجحة  تجربة  العام 2019 عن  وأعلنت يف 

قمر صناعي عىل مدار منخفض، وأكد رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي أن الهند سجلت اسمها يف قامئة قوى 

الفضاء العظمى.  
الفضاء  يف  النادرة  املوارد  امتالك  عىل  الرصاع   -4
تعزيز  شأنها  التي من  الرئيسية  األسباب  أحد  يعد 
التنافس بني القوى الكربى يف املستقبل، خاصة أن 
املعادن  من  كبرية  مجموعة  عىل  يحتوي  الفضاء 
البالتينية التي متثل أهمية كبرية، أبرزها «البالديوم» 
يف  يستخدم  إذ  املجموعات؛  هذه  أبرز  يعد  الذي 
اإللكرتونية  األجهزة  من  املاليني  عرشات  صناعة 
سنوياً؛ وألنه عنرص نادر أساساً عىل األرض، ومتوافر 
يف الفضاء، فإنه قد يؤدي إىل حروب يكون مجالها 

الفضاء يف املستقبل.

الفضاء» من  املتنامي نحو «تسليح  التوجه  يف ظل 
، فإن  الدولية واإلقليمية  القوى  العديد من  جانب 
والدخول  تسلح  سباق  إىل  العامل  انزالق  احتامالت 
يف حروب للسيطرة عىل الفضاء  ليست مستبعدة، 
أهم  باعتباره  للفضاء  النظرة  ظل  يف  سيام  ال 
الراهن،  الدويل  النظام  والنفوذ يف  التفوق  مجاالت 
تدرج «عسكرة  باتت  الدول  العديد من  أن  بدليل 
الدفاعية  الفضاء والسيطرة عليه « ضمن عقيدتها 
العامل  جيوش  من  العديد  بدأت  كام  والعسكرية، 
الفضاء يف االضطالع مبهام  تفكر جيداً يف استخدام 
الفضاء  عسكرية محددة، من خالل وضع نظم يف 
الجو  يف  أو  األرض  يف  أهدافًا  تهاجم  أن  شأنها  من 

لدول منافسة لها. 
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تُعنى  التي  املستقبلية،  الدراسات  أصبحت  وقد 
بحد  قامئاً  علامً  وصناعته،  املستقبل  باسترشاف 
ذاته، له أصوله العلمية وأدواته املنهجية وفلسفته 
بعداً  بوصفه  املستقبل،  إىل  تنظر  التي  الخاصة 
بعد  وصريورته،  صورته  يف  التحّكم  ميكن  زمنياً 
يشء  أنه  عىل  طويلة  لقرون  إليه  يُنظر  كان  أن 
تزايدت  كام  منه.  مفر  ال  محتوم  وقدر  غيبي 
املشتغلني  والباحثني  العلامء  أعداد  كبرية  بصورة 
واملعاهد  الجامعات  يف  املستقبلية  بالدراسات 
العلمية، وتأسست الكثري من مراكز الفكر والبحوث 
املتخّصصة يف الدراسات املستقبلية، التي تسترشف 
التي  والسياسات  الخطط  وتضع  املستقبل، 
فيه،  املبادرة  زمام  امتالك  عىل  الحكومات  تساعد 
وازدهارها. شعوبها  ورفاهية  دولها  مكانة   وتعزيز 

له،  والتخطيط  واسترشافه،  املستقبل،  إىل  والتطلع 
العربية  اإلمارات  دولة  سياسة  يف  أصيل  نهج  هي 
زايد  الشيخ  له،  املغفور  دعامئه،  أرىس  املتحدة، 
القائد  ثراه، ذلك  الله  نهيان، طيب  بن سلطان آل 
الحكيم، الذي كان ميلك رؤية ثاقبة وبعيدة املدى 
الرؤية  للمستقبل، وهي  وتبني  الواقع  تتعامل مع 
دولة  إليه  وصلت  فيام  بالفضل  لها  ندين  التي 
م ورفاهية  اإلمارات العربية املتحدة اليوم من تقدُّ
إىل  ترقى  إنجازات  من  حققته  وما  وازدهار، 
وجوهر  املختلفة.  املجاالت  يف  املعجزات  مستوى 
هذه الرؤية كان - وال يزال - هو الرتكيز عىل بناء 
وتطوير  طاقاته،  يف  واالستثامر  اإلمارايت،  اإلنسان 
للمستقبل. األنجح  االستثامر  بوصفه   كفاءته، 
وهذا النهج الحكيم استمر وتعزز بصورة كبرية مع 
السمو  بصاحب  ممثلة  الحالية،  الرشيدة  قيادتنا 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  نهيان، ويل  آل  زايد  بن 
األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله. فهذه القيادة 
الواعية والحكيمة جعلت من التخطيط للمستقبل 
وصناعته شعارها الرئييس، يف إطار سعيها الدؤوب 
بأن  األكرب  تحقيق طموحها  عىل  املتواصل  وعملها 
املركز  يف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تضع 
األول عاملياً يف جميع املؤرشات التنموية واإلنسانية 
األرض  شعوب  أسعد  شعبها  وتجعل  والحضارية، 

قاطبة، وأكرثها رفاهيًة وتطوراً.

فقد  تُحىص،  أن  من  أكرث  ذلك  عىل  والدالئل 
العديد  الله،  حفظها  الرشيدة،  قيادتنا  وضعت 
يف  املستقبل  تسترشف  التي  االسرتاتيجيات  من 
اإلمارات  «اسرتاتيجية  أهمها  ومن  كافة،  املجاالت 
سبتمرب  يف  إطالقها  تم  التي  املستقبل»،  السترشاف 
تجعل  حكومية  أنظمة  وضع  بهدف   ،2016 عام 
التخطيط  عملية  من  املستقبل جزءاً  استرشاف  من 
االسرتاتيجي يف الجهات الحكومية، وإعداد دراسات 
القطاعات  كل  مستقبل  السترشاف  وسيناريوهات 
الحيوية (القطاعات الصحية والتعليمية واالجتامعية 
والتنموية والبيئية)، باإلضافة إىل بناء قدرات وطنية 

اسم  تغيري  تم  كام  املستقبل،  استرشاف  مجال  يف 
وزارة شؤون مجلس الوزراء إىل وزارة شؤون مجلس 
لتكون   ،2016 عام  مطلع  يف  واملستقبل،  الوزراء 
املستقبل  السترشاف  الالزم  املؤسيس  اإلطار  مبنزلة 
من  العديد  الدولة  وأطلقت  أجله.  من  والعمل 
تعزيز  تستهدف  التي  املستقبلية  التنموية  الخطط 
النموذج التنموي اإلمارايت الرائد، ومن أبرزها «رؤية 
اإلمارات 2021»، التي تم إطالقها عام 2010، والتي 
دول  أفضل  ضمن  اإلمارات  دولة  وضع  استهدفت 
واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  حيث  من  العامل، 
بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد يف عام 2021، وخطة 
«مئوية اإلمارات 2071»، التي أطلقتها الدولة يف عام 
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أفضل  اإلمارات  دولة  تكون  أن  إىل  وتهدف   ،2017
الذكرى  بحلول  واحد)،  (الرقم  كله  العامل  يف  دولة 
املئوية لقيام االتحاد عام 2071، و«الرؤية االقتصادية 
نوفمرب  يف  إطالقها  تم  التي   ،«2030 أبوظبي  إلمارة 
عام 2008، والتي تستهدف تحويل اقتصاد اإلمارة إىل 
اقتصاد قائم عىل املعرفة، وتقليل االعتامد تدريجياً
عىل قطاع النفط مصدراً رئيسياً للنشاط االقتصادي.

خالل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  أطلقت  كام 
السنوات القليلة املاضية، العديد من االسرتاتيجيات 
والخطط املستقبلية التي تستهدف االرتقاء بالقدرات 
الوطنية اإلماراتية يف مجاالت وقطاعات ترى أنها هي 
تكنولوجيا  املستقبل، والسيام قطاعات  التي ستقود 
الصناعية  والثورة  االصطناعي  والذكاء  املعلومات 
الرابعة والفضاء، ومن ذلك عىل سبيل املثال اعتامد 
للثورة  اإلمارات  مجلس  تشكيل  الوزراء  مجلس 
الصناعية الرابعة، وإطالق «اسرتاتيجية اإلمارات للثورة 
تعزيز  بهدف  الرابعة»، يف سبتمرب 2017،  الصناعية 
عاملياً مركزاً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مكانة 
للثورة الصناعية الرابعة، واإلسهام يف تحقيق اقتصاد 
وطني تنافيس قائم عىل املعرفة واالبتكار والتطبيقات 
التكنولوجية املستقبلية التي تدمج التقنيات املادية 
للفضاء  الوطنية  و«االسرتاتيجية  والحيوية،  والرقمية 
الوطنية  و«االسرتاتيجية   ،2019 مارس  يف   «2030
و«اسرتاتيجية   ،2018 فرباير  يف  املتقدم»  لالبتكار 

أكتوبر  يف   «(AI) االصطناعي  للذكاء  اإلمارات 
2031 الحياة  لجودة  الوطنية  واالسرتاتيجية   ،2017
يف يونيو 2019، وغري ذلك الكثري من االسرتاتيجيات 
حقيقة  بوضوح  تكشف  التي  املستقبلية  والخطط 
«دولة  أصبحت  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن 
معنى. من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  مستقبل»، 
واستكامالً لهذا النهج الحكيم، وتتويجاً له، جاء إعالن 
ديسمرب  منتصف  يف  الله،  حفظها  الرشيدة،  قيادتنا 
املايض، تسمية العام الحايل (2020) «عام االستعداد 
للخمسني»، ليؤكد للعامل كله أننا إزاء قيادة متفرّدة 
البعيدة  املستقبلية  ورؤيتها  وحكمتها  بسامتها 
املدى، قيادة ال تتوقف عن العمل، وال تركن إىل ما 

تحقق من إنجازات مهام كانت عظيمة، وإمنا تعمل 
قيادة ال  لوطنها وشعبها،  األفضل  دامئاً عىل تحقيق 
من  فيه  تستفيد  الذي  بالقدر  إال  املايض  إىل  تنظر 
دروسه، وتتعامل مع الواقع كونه محطة لالستعداد 
القادمة،  لألجيال  إرشاقاً  أكرث  ملستقبل  والتخطيط 
ولكن  للمستقبل،  يؤسس  الحارض  بأن  تؤمن  قيادة 
املستقبل ال يشبه الحارض، وأن االستعداد له يجب 
أن يكون بفكر مستقبيل، وبفلسفة تؤمن بأن األجيال 
املقبلة ستتعامل مع قضايا وتحديات وفرص تختلف 
عام نواجهها نحن اآلن، ولذا يجب إعدادها وتأهيلها 
املستقبل  مع  التعامل  عىل  تساعدها  بطريقة 
تسّهل  التي  واملعارف  باملهارات  بأريحية، وتزويدها 

تحقيق الريادة والتفوق فيه.

الذي   ،2021 عام  يكون  أن  الرشيدة  قيادتنا  تريد 
الذهبي، عام  بيوبيلها  الحبيبة  فيها دولتنا  ستحتفل 
االنطالقة الكربى الثانية إىل املستقبل، عام التأسيس 
ملرحلة جديدة يف مسرية التطور الحضاري واإلنساين 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الرائدة  والتنموي 
بأن  لقيادتنا  املرشوع  الطموح  وتحقيق  وشعبها، 
تكون دولة اإلمارات أفضل بلد يف العامل عىل اإلطالق، 
عند االحتفال مبئويتها عام 2071، وهو ما أشار إليه 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  رصاحة 
راشد آل مكتوم، رعاه الله، بقوله: «نريد 2021 أن 
يكون عام االنطالقة الكربى، نحتفي بخمسني عاماً، 

2021
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ونطلق مسرية الخمسني املقبلة»، ومن أجل ذلك، تم 
تخصيص عام 2020 لالستعداد لتحقيق هذا الهدف، 
عمل  اسرتاتيجية  أكرب  وصياغة  إعداد  خالل  من 
يف  اإلمارات  دولة  مستقبل  لبناء  نوعها  من  وطنية 
األعوام الخمسني املقبلة، وتهيئة كل قطاعات الدولة 
صاحب  ذلك  إىل  أشار  كام  النفط،  بعد  ما  ملرحلة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله.
عام  عام 2020 هو  يكون  أن  الرشيدة  قيادتنا  تريد 
حشد الجهود والطاقات وتعبئة املوارد واإلمكانيات 
وتعزيز  والفكرية،  منها  املادية  كافة،  الوطنية 
نحو  لالنطالق  كأساس  وذلك  املجتمعية،  الرشاكات 
واإلنسانية،  الحضارية  مسريتنا  يف  جديدة  مرحلة 
بعد أن نجحت االنطالقة األوىل التي أرىس دعامئها، 
املغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  وإخوانه  الله، 
االتحاد، يف صنع أعظم تجربة وحدوية عربية، ومتهيد 
إمارايت  وحضاري  تنموي  منوذج  صنع  أمام  الطريق 
اليوم  والشعوب  الدول  من  كثري  إليه  تنظر  متفرّد، 

بتقدير وإعجاب شديدين، ويسعون إىل االقتداء به.

وتؤكد قيادتنا الرشيدة باستمرار أن صنع املستقبل، 
ومواصلة مسرية التطور واإلنجاز اإلماراتية، وتعزيزها، 
أمور تتطلب أيادَي متحدة، وجهوداً مشرتكة، والعمل 
بروح الفريق الواحد، وهو ما يعني أن كل فرد يف هذا 
الوطن يجب أن يكون جزءاً من قصة النجاح اإلماراتية، 
وعنرصاً من عنارص صنع مستقبل هذا الوطن املرشق، 
والسيام  أكرب،  املطلوبة  والجهود  كبري،  فالطموح 
البحوث  مراكز  ومن  واملثقفني،  املفكرين  فئة  من 
املستقبلية،  بالدراسات  املعنيني  وكل  والدراسات، 
لإلسهام يف دعم هذا التوجه الحكيم لقيادتنا الرشيدة، 
التي تدعم صانع  وطرح األفكار اإلبداعية واملبتكرة 
القرار الوطني، ورؤيته الطموحة إلمارات املستقبل.
سلسلة  أخصص  أن  ارتأيُت  ذلك  من  وانطالقاً 
املقاالت الشهرية لهذا العام الجديد، عام االستعداد 
عن  لإلجابة  الغرَّاء،  الصحيفة  هذه  يف  للخمسني، 
مستقبل  نصنع  كيف  وهو:  رئييس،  محوري  سؤال 
القرن  نصف  خالل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
املقبل؟ والهدف من ذلك هو تقديم مساهمة فكري 
القرار  صانع  يساعد  أن  ميكن   - بسيطاً  كان  ولو   -
الوطني عىل تحقيق أهدافه الطموحة ملستقبل هذا 
كل  لدى  التفكري  تحفيز  عن  فضالً  العزيز،  الوطن 

باملستقبل،  املعنية  والهيئات  والجهات  املؤسسات 
العريب،  والعامل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
عىل  وملوقعنا  املستقبل  لهذا  تصورات  وضع  بهدف 
خريطته، ولهذا سوف تطرح مقاالت هذه السلسلة 
بشأن  والتصورات  واملبادرات  األفكار  من  مجموعة 
املختلفة،  املجاالت  يف  للدولة  املستقبلية  التوجهات 
وجوانب التغيري املتوقع أن تشهدها املنطقة والعامل 
والقطاعات،  املجاالت  مختلف  يف  املستقبل  يف 
والتحديات التي ستفرضها هذه التغيريات املتوقعة، 
كيف  ومعرفة  تتيحها،  أن  ميكن  التي  والفرص 
مع  التعامل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  ميكن 

يحقق  مبا  لها،  واالستعداد  املتوقعة  التغريات  هذه 
العامل. ريادة  يف  املرشوع  وحقها  الطموحة  أهدافها 

ومثة مجموعة من املالحظات األولية التي أودُّ طرحها 
يف هذا السياق: األوىل أن حجم التغيريات املتوقعة يف 
املستقبل يؤكد أن عامل الغد سيكون مختلفاً جذرياً عن 
عامل اليوم، وهو ما يعني أن االستعداد له سيحتاج إىل 
جهد مضاعف ملواكبة ما يشهده العامل من حولنا من 
املجاالت، والتمتع بدرجة عالية  تغريات يف مختلف 
من املرونة والقابلية للتغيري ملواكبة هذه التغيريات 
الطموحة. أهدافنا  لخدمة  وتوظيفها  املتسارعة 

والتغريات  املستقبل  مع  التعامل  أن  والثانية 
من  يتم  أن  يجب  فيه  العامل  يشهدها  أن  املتوقع 
تقليدية،  وغري  ومبتكرة  جديدة  وأفكار  رؤى  خالل 
والتفكري  االبتكار  ثقافة  تعزيز  يستدعي  ما  وهو 
املحتملة،  السيناريوهات  كل  وطرح  املبدع، 
كنا  فام  العلمي،  الخيال  باب  من  كانت  لو  حتى 
اليوم. واقعة  حقيقة  أصبح  املايض  يف  خياالً  نعده 

هو  كان  البرشي  العنرص  يف  االستثامر  أن  والثالثة 
املحرك األول لنهضة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
األعوام الخمسني املاضية، وسيكون هو املحرك للتقدم 
ما  أيضاً، وهو  املقبلة  الخمسني  األعوام  والنهضة يف 
يعني رضورة مواصلة جهود االرتقاء باإلنسان اإلمارايت 
وطرق  بأساليب  ولكن  ومواهبه،  ومهاراته  وقدراته 

تناسب املستقبل، وال تنتمي إىل املايض أو الحارض.
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لكن أيا من هذه املالحم مل يعن كثريا بالبطوالت 
ضفافها،  عىل  نبتت  أو  شكلتها،  التي  الصغرية 
أو  وبوسعنا أن نرى كل منها مبنزلة قصة قصرية 
قاتلوا يف  الذين  ذاتية، عن  ولنقل  فردية،  حكاية 
بسالة وانترصوا، ومن بينهم الذين استشهدوا، أو 
العيش مع  قيد  وبقوا عىل  أصيبوا،  الذين  أولئك 
الناجني، ليحكوا لنا كل ما مروا به وكابدوه، وليس 
سوى  املعركة  ساحة  عن  الغائبني  نحن  أمامنا 
خاضوا  الذين  وحدهم  ألنهم  إليهم،  اإلنصات 
التجربة يف أعمق وأدق معانيها وحال وجودها أو 

حضورها الطاغي.

لنا كل  أن يحيك  ليس بوسع أي من هؤالء  لكن 
وشامال  وغربا،  ورشقا  وعرضا،  طوال  جرى،  ما 
من  نصدق  ووقتها  يرسد،  أن  ميكنه  إمنا  وجنوبا، 
له كفرد، رأى  إنسانية، ما جرى  أو  زاوية وطنية 
وينشغل  كيانه،  بكل  فيه  ينخرط  وهو  وقع،  ما 
ذهنه بساحة القتال العريضة بحثا عن نرص فيها، 
ويردي  حياته،  يحفظ  ما  بكل  مشاعره  وتشتعل 
يف  املرفوعة  الرايات  إىل  عيناه  وتذهب  عدوه، 

بالده، التي تنتظر منه أنه يعود مظفرا.
إن املالحم الكربي تلك ما كان لها أن تكون إال إذا 
كانت هناك حكايات صغرية أو مفصلة أو ذاتية 

ومل  القتال،  ميادين  يف  كانوا  الذين  أولئك  تخص 
ينتظر أغلبهم شيئا سوى أن ينترص لبالده، دون أن 
يفصل يف داخله هذا عن وجوده، السيام إن الفهم 
أساس  عىل  قائم  العسكري  والتكنيك  والتصور 
الحفاظ عىل حياة املقاتل، أيا كان موقعه ومكانه، 
وصنعت  القتالية،  الخطط  صممت  وحده  فله 

أدواتها من املسدس إىل الصاروخ.
بذا فإن ما يسمعه املقاتل ويراه ويلمسه ويشمه 
للحرب،  نؤرخ   تجاهله ونحن  ويتذوقه ال ميكن 
فإن  ملحمة،  أو  طويلة  رواية  كانت  إن  فهي 
إذا شارك  الكلية ال ميكن أن تستقيم إال  صورتها 
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يف صناعتها املقاتلون األفراد الذين خاضوا املعارك 
بالفعل، يف النجاد أو الوهاد، ثم علينا أن ننصت 
روايته عام  استغرقوا يف  أو  لنا،  قالوه  ما  كل  إىل 

فعلوه وسط النريان والدماء والضجيج الهائل.
إن الحروب، السيام الحديثة واملعارصة، ال تخاض 
األفراد  ينتظم  محكمة،  حربية  خطة  ظل  يف  إال 
يف  محدد  دور  منهم  لكل  ويصبح  تنفيذها،  يف 
هذا، يجب عليه أال يتعداه، وإال يكون قد خالف 
األوامر، أو ترصف مبا مل تحدده القيادة امليدانية، 
وهو  ألنه  آثارها،  يقدر هو  ال  مخاطرة  ويف هذا 
يؤدي دوره املرسوم املحتوم عسكريا ال تتوافر له 
كافة املعلومات عن الخطة الكاملة، وال يعرف كل 
التفاصيل التي تجري يف مرسح العمليات بطوله 

وعرضه.
عىل  وسيطرتهم  القادة  تحكم  كان  مهام  لكن 
فإن  معركة،  أي  يف  رضوري  أمر  وهو  امليدان، 
مع  خاض  لو  حتى  حكايته،  مقاتل  فرد  لكل 
رفاقه تجربة واحدة، ومارسوا الفعل نفسه، فهو 
ويعمل  بعينيه،  ويرى  بأذنيه،  يسمع  النهاية  يف 
بيديه، ويقدر ما يجري وفق تصوره الخاص النابع 
من خربته وما يف رأسه من معارف، ويف وجدانه 
من قيم، وما يدركه من تصورات هي بنت خربته 
وثقافته، ولذا فإن طلبنا منه بعد أن تضع الحرب 
أوزارها، أو حتى أثناء دوران املعارك أن يحيك لنا 
تختلف  بطريقة  أسامعنا  فسيقصها عىل  تجربته 

عن رفيق سالحه.
إننا ال نقصد بهذه القصص تلك التي يبدعها أدباء 
أمم  كتابات  يف  حدث  مثلام  املعارك،  يف  شاركوا 
كثرية تحت عنوان عريض اسمه «أدب الحرب»، 
واإلفادات  الشهادات  إىل   مبارشة  نرمي  لكننا 
الشفهية التي يديل بها الجنود والضباط املقاتلون، 
هيئة  عىل  يدونوها  أن  ميكن  التي  تلك  أو 
«يوميات» يف مذكراتهم الخاصة، وبوسع بعضهم 
أن يسعى إىل نرشها فيام بعد، إن تهيأت الظروف 

لهذا.
إن املعارك كلها ميكن التعبري عنها أدبيا يف عمل 
الحرب  تولستوي  ليو  تناول  مثلام  كبري  ملحمي 
النابليونية ضد روسيا القيرصية يف روايته الضخمة 
عن  بعيدا  تكتب  أن  وميكن  والسالم»،  «الحرب 
العسكريني  للقادة  رسدية  مذكرات  يف  األدب 
امليدانية  التقارير والوثائق  أنفسهم، أو توجد يف 
ويف  للحرب،  كامل  رسمي  كأرشيف  تجمع  التي 

التغطيات املتالحقة للمراسلني الحربيني، لكننا ال 
نقصد أيضا كل ذلك يف هذا املقام، إمنا نقصد نثار 
الحكايات وأشتاتها، التي يعرب عنها املقاتلون رسدا 

بعد أن تسكت املدافع.
بعد  الحكايات تصفو وتنجيل  إن كثريا من هذه 
مرور السنني، وعودة الجنود إىل حياتهم امليدانية 
أوالدهم  وتربية  املدنية  أعاملهم  يف  منغمسني 
إىل  انجالئها  ويؤدي  فراغهم،  وأوقات  وأسفارهم 
الذاكرة،  يف  غارت  كثرية  تفاصيل  من  التخلص 
التي  والشوائب  العوالق  من  الحكايات  لتخلص 
والرغبات  واملخاوف  الهواجس  بنت  تكون  قد 
من  عليه  تنطوي  مبا  والعواطف  والبطوالت 

أن  لصاحبها  ميكن  وبذا  وانحيازات،  ميول 
أمام  مكثف  نحو  عىل  يستعيدها 

الورق  عىل  يكتبها  أو  سامعيه، 
يف  وتصري  الناس،  فيقرأها 

من  جزءا  األحوال  كل 
العسكري  التاريخ 
لألمم  االجتامعي 

والدول.
وبالطبع فإن الفرد الواحد 

ال يرسد حكاية/ قصة واحدة، 
مدة  قدر  عىل  فهو، 

انخراطه يف القتال أو 
اإلمداد  أعامل 

ين  لتمو ا و

واالستطالع، 
سمع  قد  يكون 

ورأي وعمل الكثري من 
شخصيات  وقابل  األفعال، 

من  حتى  أو  رفاقه،  من  عدة، 
عىل  يحرصون  كانوا  الذين  أعدائه، 

قتله بقدر حرصه عىل قتلهم يف امليدان.
وال ميكن ألحد من هؤالء أن يستعيد الوقائع 

زمن  مرور  بعد  السيام  هي،  كام  واملجريات 

طويل عىل حدوثها، إمنا قد يختلط بها يشء من 
دوره  تصوير  يف  وأشواقه  رغباته  ورمبا  مخيلته، 
عىل  هنا  املخيلة  به  تجود  وما  معني.  نحو  عىل 
من  نوعا  يضفي  حموالت  من  األصلية  الحكاية 
طابعها  تفارق  إذ  الحكايات،  تلك  عىل  األدبية 
عىل  صاحبها  بقدرة  مشبعة  وتخرج  التسجييل، 
ميتلكه  رسد  أسلوب  من  له  يعطيه  وما  الحيك، 
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تترسبل  وتقديرات  ومفاهيم  وإدراكات  ومعان 
بها القصص املحكية.

وكثري من هذه القصص تتدفق إىل الصحافة، كلام 
جاءت ذكرى الحرب، إذ أن األمم املنترصة تحرص 
إن  مبا جرى، خاصة  الشعوب  ذاكرة  إنعاش  عىل 
النزاع ال تزال  أو  أو الرصاع  العداء  كانت أسباب 
حاربته  الذي  الطرف  كان  أدق  مبعنى  أو  قامئة، 
القتالية  العقيدة  استمر يشكل عدوا يف  ما  دولة 
مجال  من  الحكايات  تنتقل  هنا  من  لجيشها. 
الشفاهي إىل الكتايب، وهي ترد بالطبع إىل ألسنة 
املقاتلني، أو تنسب إليهم حني تنتقل من راو إىل 
آخر. وميكن لهذا االنتقال أن يحدث شفاهة أيضا، 
فالذين خاضوا املعارك يحكون تجربتهم الصعبة 
ألوالدهم  ذاكرتهم،  يف  منها  تبقى  ما  أو  تلك، 
وأحفادهم، وهؤالء ينقلونها بالطريقة التي تحلو 

لهم إىل غريهم.
لحكايات  منبعا  الحروب  تكون  هذا  أجل  من 
عديدة، وألنها ولدت يف أوقات استثنائية بالنسبة 
لكل مقاتل، فإنها تظل محفورة يف ذاكرته أكرث من 
حكايات أخرى صنعتها أفعاله يف حياته االعتيادية 
تلقى  واملتناثرة. كام  املتتالية  بالتفاصيل  املفعمة 
تسجيلها  عىل  أشد  حرصا  الحروب  حكايات 
رشايني  يف  لتتدفق  متعددة،  بطرق  واستعادتها 
القيعان  يف  حية  وتستقر  اإلنسانية،  املجتمعات 
البعيدة، لتثار من آن إىل آخر، فتحرض من غياب، 

وتستيقظ من سبات ال يطول أبًدا.
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اإلهتامم  السعودية واإلمارات  تتصدر  الخليج  يف 
بالذكاء اإلصطناعي بشكل كبري من خالل تأسيس 
استثامر  عىل  والنفتاح  رسمية  وهيئات  وزارات 
الذكاء  ادخال  يف  سباقتان  ونجدهام  تطبيقاته، 
االصطناعي يف عدد كبري من املجاالت كالصناعة 

والتعليم والطب ومجاالت عدة.
املؤسسات  عن  وماذا  السؤال  يربز  هنا  من 

الصحفية ؟
ماذا عن رؤساء التحرير الصحف ووكاالت االنباء؟

هل تغريت ثقافتهم وآمنوا بالتحول الرقمي؟
رويرتز“،  ”تومسون  لرشكة  استطالع  أظهر  لقد 
ورائد  تنفيذي  ورئيس  تحرير  رئيس   200 شمل 
من رواد التكنولوجيا الرقمية، حقائق عدة أهمها 

أن 
زيادة  بأهمية  يؤمنون  العينة  من  املئة  يف   78
عىل  للمساعدة  اإلصطناعي  الذكاء  يف  االستثامر 
من  كبديل  ليس  لكن  الصحافة،  مستقبل  تأمني 
املئة  يف   73 ويرى  املحررين،  من  املزيد  تشغيل 
إىل  األهمية  بالغ  طريق  املتزايدة  الشخصنة  أن 

املستقبل.
الصحفي  إحالل  عن  يتحدث  من  أن  يعني  هذا 
اإلنسان، يجهل  الصحفي  ” مكان  ”الربوت  اآليل 
دور صحافة الذكاء اإلصطناعي التي باتت وكاالت 
األنباء الغربية وغرف أخبار الصحف تعتمد عليها 
يف كتابة التقارير الصحفية وكل ما من شأنه أن 
يفسح املجال للصحايف للتفرغ للعملية اإلبداعية. 
الصحافة  واقع  األساسية يف  املشكلة  أن  برأيي    
طويالً  انتظرنا  أننا  هي  والعربية،  الخليجية 
ما  واآلن  تحترض،  ثم  مترض  الورقية   والصحافة 
زلنا نتباىك عىل وفاتها، لكننا مل ننظر إىل املستقبل 
صحافة  إىل  بقوة..  القادم  املولود  اىل  ونتطلع 

.  :

nahedsb@hotmail.com

رقمية واعدة باملجد لإلعالم.
ضعف  ظل  -يف  الشباب  قطاع  وأن  خاصة   
التواصل  مواقع  متابعة  إىل  تحول  الصحف- 
بشكل  األخبار  له  تقّدم  ألنها  ليس  االجتامعي 
للتفاعل،  الفرصة  أيضا متنحه  رسيع، ولكن ألنها 
صامتة  االلكرتونية  صحفنا  مواقع  بقيت  بينام 

دون أن ترشك القاريء وتتفاعل معه.
احتياجاته  يف  اختلف متاماً  اليوم قد  إن جمهور 
املحتوى  يعد  مل  وبالتايل  األمس،  جمهور  عن 
التقليدي مناسباً له، ولذلك من املهم أن تسعى 
الصحف إىل إجراء االستطالعات حتى تتعرف عىل 
رغباته ، ونفهم كيف ينظر مختلف األشخاص إىل 
أو  لعمرهم،  أو  لنوعهم  وفقا  املختلفة،  القضايا 
النص  ُمنتج  بني  العالقة  فهم  أن  كام  لتعليمهم، 
وجمهوره، تساعد املُنتج عىل معرفة آليات التأثري 
عىل الُجمهور وتأثري املحتوى عىل حياة الشباب 
مستخدمي  من  األكرب  النسبة  يشكلون  الذين 
منواً تشهد  التي  االوسط  الرشق  يف  االنرتنت 
ملحوظاً يف استخدام اإلنرتنت والهاتف املحمول 
وفق   ،2018 يف  االجتامعي  التواصل  وشبكات 
نتائج تقرير سنوي صدر عن منصة إدارة وسائل 
مطلع  سويت“  ”هوت  االجتامعي  التواصل 
2019، اذ أن منطقة الرشق األوسط التي يسكنها 
نحو 250 مليون نسمة، يوجد فيها 304.5 ماليني 
عدد  يفوق  ما  وهو  املحمول.  بالهاتف  اشرتاك 
الرشق  يف  مواطن  مليون   182 أن  كام  السكان، 
األوسط يصلون إىل االنرتنت ما يعني 71 يف املئة 

من سكان املنطقة.
النرتنت  متصفح  هو  اليوم  القاريء  فإن  لذلك 
عىل  لذلك  الخيارات  من  العديد  ميلك  الذي 

الصحف أن تعرف ماذا يريد.
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“TH-119”

TH-73A

TH-119
TH-73A

من  عرش  الثالث  يف  األمريكية  البحرية  أعلنت 
املروحية  عىل  وقع  قد  االختيار  أن  الجاري  يناير 
التدريب  طائرة  لتكون   Leonardo TH-119

TH-fl إىل اسمها  تغيري  رغم  القادمة  املروحية 
 Leonardo رشكة  مع  موقع  عقد  مبوجب   73A
مروحية   32 إلنتاج  دوالر  ماليني   176,5 بقيمة 
«أنظمة  لربنامج  الالزم  الدعم  تقديم  أجل  من 
 Advanced املروحيات»  عىل  للتدريب  املتقدمة 
Helicopter Training System (AHTS). وتصل 

دوالر  ماليني   648,1 إىل  للعقد  اإلجاملية  القيمة 
املروحيات  تسليم  يبدأ  أن  لرشاء 130 طائرة، عىل 

اعتبارا من العام الجاري وحتى عام 2024.
البحرية  وزير  نائب  جورتس،  إف.  جيمس  وقال 
واملشرتيات،  والتطوير  البحوث  لشؤون  األمريكية 
إن «اليوم يدشن جهدا جامعيا كبريا لرشاء وتسليم 

Bell AgustaWestland Philadelphia (Leonardo)

130 Airbus H135 407GXi

Instrument Flight Rules (IFR)
TH-119

.
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من  التايل  الجيل  لتدريب  مروحية  تدريب  طائرة 
طياري املروحيات والطائرات ذات املراوح الدوارة. 
ويرسين أن أعرب عن اعتزازي بالعمل الجبار الذي 
الصناعية  القاعدة  تعزيز  أجل  من  الفريق  به  قام 
لخدمة  الطائرة  هذه  إنتاج  أجل  من  التجارية 
استثامر  كأفضل  بالدنا  العسكريني وخدمة  طيارينا 
ركيزة  الجهد  هذا  وميثل  الرضائب.  دافعي  ألموال 
خالل  البحريني  طيارينا  استعداد  لضامن  أساسية 

العقود القادمة».

 Leonardo AW119 املروحية  نجاح  إىل  استنادا 
املروحية  تكون  أن  الخرباء  يتوقع  املحرك،  أحادية 
واملقررات  املناهج  لكافة  مالمئة   TH-73A
التدريبية، بدءا من عمليات التدوير اآليل األساسية 
 night املتقدمة  الليلية  الرؤية  بنظارات  وانتهاء 
vision goggles NVG املخصصة لتنفيذ عمليات 
تتم  التي  العمليات  أو  الصعبة  واإلنقاذ  البحث 
عىل سطح السفن. وتستخدم املروحية، التي جرى 
    Pratt نوع  من  قويا  محركا  فيالدلفيا،  يف  تصنيعها 
الطاقة ضمن  وأعىل حدود   & Whitney PT-6B
الطائرة  أداء  عىل  إيجابيا  ينعكس  ما  وهو  فئتها، 

وفعاليتها.
بالوقود  «الساخن»  الضغط  تزويد  عملية  وتتيح 
إطفاء  إىل  الحاجة  دون  الخزانات  ملء  إمكانية 
ثم  ومن  والتفريغ  التحميل  زمن  يقلل  ما  املحرك، 

املعدين  بدنها  يساهم  كام  الطريان،  زمن  تعظيم 
اإلصالحات  زمن  تقليل  يف  واملتانة  بالقوة  املتميز 
التكاليف  خفض  يف  مهمة  عوامل  وكلها  امليدانية، 
املحرك  أحادية  مروحية  وكأول  للطائرة.  التشغيلية 
أجهزة  باستخدام  الطريان  قواعد  عىل  للتدريب 
القياس (IFR) يتم ترخيصها من قبل إدارة الطريان 
املروحية  أن  الخرباء  يرى  األمريكية،  الفيدرالية 
TH-119 تتمتع مبستوى عال من اإلنتاجية واألداء 
من  الطيارين  ميكن  الذي  األمر  تنافيس،  وبسعر 
قيادتها بكل أمان يف حالة تدين الرؤية ويف األحوال 

الجوية السيئة.
القصوى  الطاقة  حدود  تساهم  ذلك،  عىل  عالوة 
املأمونة وسهولة التعامل مع الطائرة والتحكم فيها 
 .(DOCs) املبارشة  التشغيل  تكاليف  خفض  يف 

بدايتها وحتى  الطائرة TH-119، من  تعترب  لذلك، 
املحرك  أحادية  طائرة  أفضل  املتقدم،  التدريب 
الطائرات  قائدي  من  القادم  الجيل  لتدريب 

املروحية.
وأعالها  فشال  التدريب  طرق  أكرث  تعترب  واليوم، 
عدة  إدخال  إىل  تحتاج  التي  تلك  هي  تكلفة 
املختلفة  املروحيات  أو  املروحية  عىل  تعديالت 
املروحية  ولكن  املنشود،  الهدف  تحقيق  أجل  من 
TH-119 تتميز بفعاليتها وقدرتها عىل تنفيذ كافة 
التدريب عىل املروحيات اعتامدا عىل منط  مراحل 
واحد من الطائرات. لذلك، سواء كنت تدرب أحد 
اعتامدا عىل  تطري  كنت  أو  التحليق  املتدربني عىل 
نظارات الرؤية الليلية أو تطري اعتامدا عىل األجهزة 
أو كنت تقوم برفع حمولة خارجية، نجد املروحية 
TH-119 قادرة عىل تنفيذ كل هذه العمليات دون 
املروحية  الطائرات  من  أسطول  قيادة  إىل  الحاجة 

املختلفة.

Genesys

الحديثة  اإللكرتونية  الطريان  أنظمة  تساهم 
تعليم  يف   TH-119 املروحية  لدى   Genesys
كافة  يف  مأمونة  بطريقة  التحليق  كيفية  الطيارين 
اإلمكانيات  بني  تجمع  حيث  الجوية،  األحوال 
الضخمة  املروحيات  بها  تتمتع  التي  املتقدمة 
بدن  بساطة  إىل  باإلضافة  التكاليف  وقلة  املعقدة 

الطائرة التي تعتمد عىل محرك واحد.
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كام أن شاشات العرض املزدوجة املوجودة يف قمرة 
باستخدام  الطائرة  القيادة متكن املدرب من قيادة 
أي من املقعدين، مع إمكانية االعتامد عىل «قواعد 
الطريان البرصية» VFR أو استخدام أجهزة القياس 
أن  كام  العمالء.  متطلبات  تلبية  أجل  من   (IFR)
تصميم قمرة القيادة الفريد مينح متدربا أو معلام/
القيادة وذلك  لعدادات  إضافيا رؤية شاملة  مراقبا 
 180 بزاوية  للتعديل  القابل  املراقبة  مقعد  بفضل 

درجة واملوجود أسفل قاعدة العدادات.
خمسة  عىل  تعتمد  التي  الخلية  خيار  يؤمن  وال 
أنواع من الوقود إمكانية التحليق ألكرث من خمس 
املتوافقة  القيادة  قمرة  ولكن  فحسب،  ساعات 
 Night Vision الليلية  الرؤية  جهاز  مع  للعمل 
 TH-119 املروحية  لدى   (Device (NVD
ولوحة  الرؤية  عالية  بأبواب  املجهزة  واملقصورة 
العدادات غري البارزة تؤمن أقىص مدى للرؤية من 
املتدربني  أن  املؤكد  فمن  لذلك،  القيادة.  مقصورة 
سيستفيدون من قمرة Genesys بفضل قدرتها عىل 
تأمني البيئة املثالية املناسبة للتدرب عىل العمليات 
وتنفيذها داخل بيئة محاكاة واقعية تحايك ما ميكن 

أن يواجهونه يف حياتهم العملية.

إمكانية   Genesys لنظام  املفتوح  التصميم  يتيح 
تزلج  أحذية  عىل  يحتوي  حيث  مستقبال  تطويره 
مناورات  لدعم  معززة  وزحافات  لالستبدال  قابلة 
الهبوط، كام أن  التدريب املتكررة والرضورية عىل 
هناك خطافا ورافعة للشحن من أجل دعم عمليات 

التدريب املتقدمة.
ومع تقلص امليزانيات والتدقيق املتزايد يف تكاليف 

إىل  إال   TH-119 املروحية  تحتاج  ال  املشرتيات، 
ورغم  لتشغيلها،  الالزمة  التكاليف  نصف  من  أقل 
تدريب  مروحية  أي  متطلبات  أداؤها  يتجاوز  هذا 

عسكرية ذات محركني. 

الطائرة  تؤمن  TH-119؟  املروحية  مييز  الذي  ما 
مروحية  ألي  الالزمة  األساسية  املتطلبات  كافة 
جهاز  مثل  دوارين  جناحني  ذات  متقدمة  تدريب 
الصوتية  الطريان/املعلومات  مبعلومات  الخاص 

والتقاط الصور الفيديوية.
للمتدرب  االستثنايئ  واألداء  الفائقة  املتانة  وتتيح 
إمكانية ارتكاب األخطاء ولكن ليس عىل حساب أمن 
الطائرة وسالمتها. كام تتميز الطائرة TH-119 أيضا 
الجوية  املناورات  أبسط  أداء  عىل  الفائقة  بقدرتها 
وأكرثها رضورة مثل التحليق يف الجو وتنفيذ الهبوط 
مبنزلة  الطائرة  هذه  الخرباء  بعض  اعترب  وقد  اآليل. 
الطائرات  قيادة  عىل  التدريب  عامل  يف  جديد  فتح 
يف  نوعية  نقلة  يُحدث  أن  ميكن  ما  وهو  املروحية، 
عامل التدريب عىل هذا النوع من الطائرات، السيام 
يف ظل التطور الكبري الذي تشهده الحرب الحديثة. 
أن  ميكن  الجديدة  الطائرة  أن  أيضا  الخرباء  ويرى 
تسد ثغرة مهمة من حيث قلة -أو باألحرى ندرة- 
التي شهدت تطورا  عدد قائدي الطائرات املروحية 

ملموسا خالل الخمسني عاما األخرية.

مبا أن الطريان البحري ينطوي عىل تحديات ومحاذير 
صعبة، يجب عىل أي طائرة تدريب أن تكون قادرة 

املتني  التصميم  أن  التحدي. كام  عىل مواجهة هذا 
لبدن الطائرة ميكنها بسهولة من تحمل الدورانات 
اآللية املتكررة التي تساهم يف تنمية مهارات البقاء 
 TH-119 الطائرة  وتتميز  الطريان.  عامل  يف  الالزمة 
الكاملة  اآللية  الدورانات  كافة  أداء  عىل  بقدرتها 

املتعلقة بالهبوط وهي بكامل حمولتها القصوى. 

فريدة  مواصفات  بعدة   TH-119 الطائرة  تتمتع 
عىل مستوى السالمة مثل هامش الطاقة االستثنايئ 
العايل  القوي  والبدن  السالمة  مستوى  لتعظيم 
املقاومة واملقاوم للصدأ وقمرة القيادة ذات الرؤية 
الواسعة والزالجات املقاومة للصدمات حتى درجة 

3.5G
نظام  عىل  الطائرة  تحتوي  ذلك،  عىل  عالوة 
مزدوجة  ومفاتيح  مزدوج  مستقل  هيدرولييك 
 SAS الثبات»  تعزيز  و»نظام  الطائرة  يف  للتحكم 
املستقل   ((Stability Augmentation System

املزدوج ونظام AFCS الثاليث املحاور.

TH-119

يدرك دوج إدج، مدرب الطائرات املروحية التابعة 
االختبار  وطيار  ومدرب  سابقا  األمريكية  للبحرية 
كرثة  أن  حاليا،   Leonardo Helicopters برشكة 
مهامن  أمران  الجوية  املناورات  وتكرار  الطريان 
حيث  الجدد،  املروحيات  طياري  لتدريب  بالنسبة 
يؤكد رضورة دعم أي مروحية تدريب حديثة لهذين 
املتطلبني. وقال إدج إن «الطائرة TH-119 فريدة 
التدريب  تكون مروحية  يؤهلها ألن  نوعها مبا  من 
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وإمكانياتها  أدائها  بفضل  وذلك  القادمة،  املتقدمة 
التي تساهم إىل حد كبري يف تقليل املخاطر املتعلقة 
بتدريب املتدربني عىل مهارات البقاء األساسية التي 
يجب عىل قائد املروحية أن يتحىل بها مثل الدوران 
اآليل عند الهبوط وتعطل مروحة الذيل. ويجب عىل 
لتنفيذ  التدريب أن تكون قوية مبا يكفي  مروحية 
عن  النظر  وبغض  يوم  بعد  يوما  التدريب  مهام 
التايل  الجوية، ثم تسليمها للطاقم  ظروف األحوال 
لتكرار الكرة مرات ومرات. فالطائرة TH-119 عىل 
«التدريب  أن  إدج  دامئا». وأضاف  االستعداد  أهبة 
للطيارين  بالنسبة  رضوري  أمر  األجهزة  باستخدام 
الطيار»،  مهام  من  يتجزأ  ال  جزء  ونهو  البحريني، 
املشرتك  األسايس  التدريب  «طائرة  إن   » وتابع 
بقمرات  حاليا  مجهزة  األسطول  طائرات  ومعظم 
قيادة زجاجية، ولكن مروحيات التدريب املتقدمة 
غري  «بخارية»  بعدادات  تحتفظ  زالت  ما  الحالية 
إىل  أخرى  خطوة  املتدربني  يعيد  ما  وهو  رقمية، 
عىل  ويجب  التدريبية.  الحصة  نهاية  مع  الخلف 
املتدربني أن يتذكروا مجددا األجهزة التي شاهدوها 
أثناء «فحص الطريان املبديئ» عند التعامل مع هذه 
التدريب  فرتة  تضاعف  فالطائرة  بالذات.  الطائرة 
يف  املتدربون  سرياها  التي  باألجهزة  لها  عالقة  وال 
الجو».  يف  «يحلقوا  أن  بعد  األسطول  مروحيات 
للتدريب  مثالية  طائرة   TH-119 املروحية  وتعترب 
أجهزة  وقوانني   VFR املريئ  الطريان  قوانني  عىل 
الزجاجية  القيادة  مقصورة  وتؤمن   .IFR الطريان 
الحديثة املوجودة لدى املروحية TH-119 الوسيلة 
املثىل وتؤمن عملية االنتقال إىل طائرات األسطول 
التي  السمة  إدج  وحدد  كبريتني».  وكفاءة  بسهولة 
املروحية TH-119 عن غريها» من طائرات  «متيز 

إنها «القدرة عىل  التدريب املنافسة األخرى بقوله 
حمل متدرب ثان يف مقعد املراقب خلف املدرب 
واملتدرب القائم بالطريان. فأمام املراقب رؤية كاملة 
والبيئة  اإللكرتونية  الطريان  وأجهزة  القيادة  لقمرة 
الخارجية املحيطة، وهذا يعني أن كل دقيقة داخل 
يكتفي  لن  الذي  املتدرب  ملتابعة  مهمة  الطائرة 

مبجرد النظر إىل أن يحني موعد اختباره».
«قلة  ب   TH-119 املروحية  متتاز  ال  الختام،  ويف 
«طائرة  بأنها  أيضا  متتاز  بل  فحسب،  التكلفة» 
مأمونة ميكن االعتامد عليها بفضل بساطة أنظمتها 
الذي  إدج  قول  حد  عىل  حيويتها»،  رغم  البسيطة 
كيفية  معرفة  عىل  الرتكيز  املتدرب  «يستطيع  تابع 
الطائرة  بأنظمة  مثقال  أن  دون  املروحية  قيادة 

املعقدة».

طائرة  وأهم  أول  الطائرة TH-119 هي  أن  ورغم 
مروحية إال أن القدرات التعليمية والتدريبية لدى 
أجل  من  الطائرة  جسم  تتعدى   Leonardo رشكة 
للعمالء،  وبالنسبة  متكاملة.  تدريب  طائرة  تأمني 
يبدأ التدريب عىل مستوى الحاسب اآليل، ثم أجهزة 
بالنسبة  بعدها  وما  املتقدمة  التدريب  محاكاة 

للطيارين واألطقم الجوية وفنيي الصيانة.

2050

التدريب  متطلبات   TH-119 الطائرة  ستلبي 
املتقدمة  الدوارة  األجنحة  ذات  الطائرات  لدى 
املراوح  ذات  الطائرات  لدى  التدريب  ومتطلبات 
البحرية األمريكية وقوات  املائلة املتوسطة لخدمة 
املارينز وفوات حرس السواحل األمريكية حتى عام 
2050. وعلق النقيب تود سان لوران، مدير برنامج 
الطريان»  عىل  البحريني  املتدربني  تدريب  «أنظمة 
Naval Undergraduate Flight Training
«الطائرات  إن  قائال   ،(Systems (PMA-273
متثل  الجديدة   Leonardo TH-73A املروحية 
الركيزة األساسية بالنسبة ل «عمليات سحب وقطر 
Anchor Handling Tug Supply الحاويات» 
الثغرات  لسد  املزمع  البديل  تعترب  التي   ((AHTS
TH-57 Sea التي تعانيها طائرة التدريب املروحية
Ranger املتقادمة». وأضاف أن «الطائرة املروحية 
عىل  للتدريب  حديثة  منصة  ستؤمن   TH-73A
تلبية متطلبات  املروحية من أجل  الطائرات  قيادة 
الدوارة  الخاصة باملروحيات ذات املراوح  التدريب 
املستقبل  يف  املائلة  املراوح  ذات  واملروحيات 

املنظور».

الرسعة الجوية: 152 عقدة•
الرسعة الثابتة: 138 عقدة•
معدل الصعود: 1,850 قدما يف الدقيقة•
مستوى التحليق: 11,000 قدما•
التحليق: 7,300 قدما•
الحد األقىص لالرتفاع: 24,000 قدما•
الحد األقىص للمدى: 515 ميال بحريا•
الطريان: • عىل  للقدرة  األقىص  الحد 

وقود  بكمية  دقيقة   20 و  ساعات   5
القابل  الوقود  من  رطال   1,516 تزن 
وعىل  احتياطي  أي  دون  لالستخدام، 

ارتفاع 5,000 قدما.

:
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َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللُه تََعاَىل َعْنَها، أَنََّها قَالَْت: أََمرَنَا رَُسوُل 

العامل وحفظ مكانته وقدره .
يجلَّ  مل  من  منا  «ليس  َوَسلََّم  ِه  َعلَيْ اللُه  َصىلَّ  وقال 
كبرينا ويرحم صغرينا  ويعرف لعاملنا حقه» رواه أحمد 

والحاكم بسند صحيح.
ِه َوَسلََّم : «ليس منا من مل يرحم  وقال َصىلَّ اللُه َعلَيْ
صغرينا ويعرف رشف كبرينا» رواه أحمد والرتمذي بسند 

صحيح.
وهذه األوامر النبوية واضحة الداللة عىل وجب احرتام 
التقدير  وإعطائهم حقهم من  كل ذي شأن ومكانة 
وحسن الترصف معهم يف غاية األدب والرقي األخالقي. 
من  حقهم  الشأن  ذوي  اعطاء  النبوية  السنن  ومن 
التقدير واالحرتام ومن ذلك من هو أكرب يف السن أو يف 

املنصب أو يف العلم واملكانة 
مثراته احرتام ذوي املكانة:

-حصول املحبة والرتاحم بني الناس
-تعليم األبناء كيف يتعاملون مع ذوي املكانة

وأصحاب  والعمل  العلم  يف  السابقني  جهود  -تقدير 
االنجازات

-شيوع روح التسامح واالحرتام يف املجتمع
-تحقيق الرقي األخالقي والسلويك ألبناء الوطن
-إعطاء صورة مرشقة جميلة عن أخالق اإلسالم

ورقيها  اإلسالمية  العربية  الحضارة  جامل  -إظهار 
األخالقي واالجتامعي.

هو معلم حضاري شامخ يف مسقط عاصمة سلطنة 
ليعكس  البهي  املعلم  هذا  ويقف  الشقيقة،  عامن 
جامل الحضارة العربية اإلسالمية يف بلٍد بلغه اإلسالم 
يف عهد النبي محمد صىل الله عليه وسلم وينتسب 

إىل األصالة العربية العريقة.
ذلكم هو جامع السلطان قابوس الكبري يف مسقط .

يف  املساجد  أكرب  من  الشامخ  املعلم  هذا  ويعترب 

سلطنة عامن ، وقد أمر ببنائه السلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عامن الراحل رحمه الله، 

  .1992 عام  السلطاين  األمر  بعد  املسجد  بناء  ابتدأ 
واستغرق انجاز أعامل البناء مدة ستة سنوات.

وهذا املعلم الرائع من تصميم  املهندس املعامري 
محمد صالح مكية  .

  امتزجت الفنون املعامرية يف تصميم هذا املسجد  
مثل  فن الزليج املغريب والجداريات املغولية 

القباب  عىل  الباهر  املسجد  هذا  تصميم  واشتمل 
املواد  وتضمنت    ، الغناء  والحدائق  واملنارات 
والزجاج  والرخام  الخشب  البناء   يف  املستخدمة 

املعشق والجداريات والزخارف النحاسية .
تبلغ  حيث  الواسعة  باملساحة  املسجد  هذا  متيز 
مساحته 416,000 مرتَ مربَّع وبلغ مجموع املساحات 

املبنية 40,000 مرتِ مربّعِ.
تم افتتاح املسجد برعاية وحضور السلطان قابوس 

اَس َمَنازِلَُهْم َمَع َما  ِه َوَسلََّم أَْن نَُنزَِّل النَّ اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيْ
نَطََق ِبِه الُْقرْآُن، ِمْن قَْوِل اللُه تََعاَىل: {َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلٍْم 

َعلِيٌم} [يوسف: 76] رواه مسلم وابوداود.
وكان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يوّجه الصحابة ريض 
أراد أحد  السن فلام  الكبري يف  الله عنهم  إىل توقري 
الشباب أن يتحدث قبل كبار السّن أمره النبي َصىلَّ 
ِه َوَسلََّم بأن يسكت ليسمح ملن هو أكرب منه   اللُه َعلَيْ
ِه َوَسلََّم، فََذَهَب َعبُْد  ِبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيْ فقد جاؤوا إىل النَّ
 «ْ ْ كَربِّ ِه َوَسلََّم : «كَربِّ الرَّْحَمِن يَتََكلَُّم، فََقاَل َصىلَّ اللُه َعلَيْ

مايو 2001.،  الرابع من  ُعامن يف  بن سعيد سلطان 
. ويتسع املسجد لنحو 40000 مصلٍّ

متيز املسجد بارتفاع مآذنه املنيفة  حيث يبلغ ارتفاع 
املئذنَة الرئيسيَة (90 مرت)،  بينام يحيط باملسجد أربع 
مآذن بارتفاع   (45.5 مرت)  وكذلك ترتفع فوق املصىل 
قبة مركزية بارتفاع 50 مرتاً مزينة بالفسيفساء تتدىل 
بالزخارف  القبة  الضخامة، وتزينت  ثريا هائلة  منها 

البديعة املشتملة عىل آيات قرآنية كرمية.
تم فرش املسجد بسجادة بديعة التصميم ام صناعتها 
مبهارة يدوية بديعة  وبلغت مساحتها   أكرث من 60 × 

70 مرتاً، وتغطي مساحة 4263 مرتاً مربعاً . 
ويبقى هذا املعلم الحضاري يف مدينة مسقط شاهداً 
حضارياً عىل عمق االنتامء الحضاري العريب اإلسالمي 
لهذه الدولة العربية الشقيقة التي أنارت بنور اإلسالم 
وسطعت عليها شمس اإلميان من فجر اإلسالم وعهد 

النبي الكريم نبينا محمد صىل الله عليه وسلم.

َوُهَو أَْحَدُث الَقْوِم، فََسَكَت فَتََكلَّاَم. رواه البخاري.
ِه  فهذا الحديث الرشيف أعطى فيه النبي َصىلَّ اللُه َعلَيْ

َوَسلََّم األولوية بالكالم ملن هو أكرب يف العمر.
ا َمْن لَْم  َوقَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ” لَيَْس ِمنَّ
يَُوقِّْر كَِبريَنَا، َويَرَْحْم َصِغريَنَا ” رواه أحمد بسند صحيح.

وذك ألن أخالق اإلسالم تأمرنا باحرتام الكبري والعطف 
عىل الصغري.

َوقَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: إِنَّ ِمْن إِْجَالِل 
يْبَِة الُْمْسلِِم ” رواه البيهقي بسند  اللِه إِكْرَاَم ِذي الشَّ

صحيح.
، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه  َعْن أيَِب ُموَىس اْألَْشَعرِيِّ
ِة  يْبَ الشَّ ِذي  إِكْرَاَم  اللِه  إِْجَالِل  ِمْن  إِنَّ   ” َوَسلََّم:  َعلَيِْه 
َوَحاِمِل الُْقرْآِن َغرْيِ الَْغاِيل ِفيِه َوَال الَْجاِيف َعْنُه َوإِكْرَاَم ِذي 

لْطَاِن الُْمْقِسِط ”رواه البيهقي بسند صحيح. السُّ
الحديث توجيه بإعطاء كل ذي حق حقه  ويف هذا 
فالحاكم وويل األمر له احرتامه وتبجيله وطاعته، ومن 
كان كبريا يف العمر يقّدر ويحرتم لسّنه وكذلك توقري 
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